
 الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 السادس: من صالة الجماعة إلى آخر الكسوؾ الدرس

 

آله  ىرسول هللا نبٌنا محمد وعل ىوالحمد هلل والصالة والسالم عل ،ٌمبسم هللا الرحمن الرح

بط الطمؤنٌنة فً الدرس السابق عن أركان الصالة، وهو ضامنا تكلّ  بهداه. ىوأصحابه ومن اهتد

؟ هو ضابطها فً المذهب ما .لمذهب تعتبر ركن من أركان الصالة، والطمؤنٌنة فً افً المذهب

صاحب  ،ذكرنا فٌها خالؾ هذه ن قال به؟؟ وم  ن ذهب إلٌها ٌؤتً بالواجب وهذا م  بمقدار م

ٌؤتً  مقدار ماٌسكن الطمؤنٌنة هً أن  دّ ح   أو – الواجب أنّ  ىالذي ذهب إل. أحسنت، اإلقناع

ن كان ، وإا لهؤتً بالواجب إن كان ذاكر  مقدار ما ٌ ،اإلقناعذهب إلٌه صاحب  بالواجب هو ما

  ٌ  وما .ركن فعلً فً كلّ  ه السكون وإن قلّ أنّ  ىالمنته. وذهب صاحب ون وإن قلّ ا فهو السكناس

 .ىالمنتهفً  ام ىإلٌه الشٌخ منصور رحمه هللا ؟ إلمال  وأرجح  الذي

 ما حالتٌنٌَُسن سجود السهو فً  .اإلباحة، والُسنٌِّة، الوجوب: أحكامالثة له ث سجود السهو

نّ ا ألنّ سهو   وأتمّ  .أحسنت، بقول المشروع فً ؼٌر موضعه ؟هما الحالتان ٌُس  له أن ٌسجد  ه حٌنبذ 

محل  ؟ ماهل هو قبل السالم أو بعد السالم ؟محل سجود السهوالمذهب عندنا ما . سجود السهو

ه ٌكون بعد فإنّ ، أحسنت - م عن نقصنرٌد المذهب كله بال استثناء ٌعنً إذا سلّ ؟ سجود السهو

 .افٌكون عن نقص مطلق   ىالمنتهفً  اوأمّ  اإلقناعا عن نقص ركعة هذا ما ذهب إلٌه طبع   .السالم

هُ النفقُة  ثمّ ، الجهاد فً سبٌل هللا عز وجل ؟بدن بعد العبادات الواجبة تطوعل ما أفض ٌؤتً بْعد 

لُُّمُه وتعلٌمُ  ثمّ  ،فٌه ٌُسنّ  ثمّ  ُه،بعد ذلك العلم تع  له الجماعة الذي ذكره  بعد ذلك الصالة وأفضلها ما 

 .نْفُعهُ  ىد الصالة ٌؤتً ما تعد  بع ، ثمّ لتراوٌحفافاستسقاء  كسوؾ :المإلؾ

طٌب الموضع األول  ؟المذهب ىعل - سنُّ فٌها رفع الٌدٌن فً الصالةما هً المواضع التً ٌُ 

وإذا سجد للتالوة وهو فً الصالة  ،، وإذا رفع من الركوع، وإذا أراد أن ٌركعبٌرة اإلحرامتك

ٌُكبِّر وٌرفع ٌدٌهذا قنت قبل الركوع فإنّ ، إاه ٌرفع ٌدٌه أٌض  فإنّ  . والحالة الثالثة بعد الركوع، ه 

 . ْذو  منكبٌهأن ٌسجد ٌرفع ٌدٌه ح  ه إذا أراد من القنوت فإنّ  ىوإذا قنت بعد الركوع وإذا انته

 :اآلنولعل الشٌخ أحمد ٌبدأ من  صالة الجماعةاآلن سنبدأ فً فصل 

 ىنبٌنا محمد وعل ىوسلم وبارك عل اللهمّ  صلِّ والرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن بسم هللا الرحمن 

 : قال رحمه هللا، اؼفر لنا ولشٌخنا والحاضرٌن ، اللهمّ آله وصحبه أجمعٌن

إال قبل راتب  ال األحرار القادرٌن وحُرم أن ٌإمّ الرج ىاة علالمإدّ تجب الجماعة للخمس  فصل"

أدرك الجماعة ومن أدركه  ىن كب ر قبل تسلٌمة اإلمام األول، ومبإذنه أو عذره أو عدم كراهته

ه فٌه وتحرٌمته قابمةا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكع  راكع   ثانٌة للركوع  وتسنّ  ،ا وعدم شكِّ

عن مؤموم قراءة وسجود سهو وتالوة وُسترة ل . وٌتحمّ ا وما ٌقضٌه أولهاأدرك معه آخره وما

، وإذا لم ٌسمعه ٌُسنُّ أن ٌقرأ فً سكتاته وسرٌة ، لكنا أول إذا سبق بركعةودعاء قنوت وتشهد  

لم  الثانٌة وانتظار داخل ما ىعل ىطوٌر األوللبعد ألطرش وُسن  له التخفٌؾ مع اإلتمام وت

 ".ٌشك



ى الجماعة واجبة عل نّ أالمذهب عندنا  -تِجُب الجماعة :  فً صالة الجماعةقال رحمه هللا

تجب الجماعة للخمس  :قال ،ن تجب علٌهتجب عل كل مسلم كما سٌؤتً فً ذكر م   ،األعٌان

وٌخرج بذلك النساء ال  -الرجال  ىعل ،ذلك المقضٌات ال تجب لها الجماعةوٌخرج ب -المإداة 

 وٌخرج بذلك -حضور الجماعة  ىوقال القادرٌن عل ،حرار دون العبٌداأل، الجماعة تجب علٌهنّ 

ه فإنّ  عذر بالؾ واحد منهم تخلّ وإذا  الذٌن تجب علٌهم صالة الجماعةهإالء هم  .أهل األعذار

والذي نفسً بٌده لقد هللا علٌه وسلم: " ىذلك كثٌرة منها قول الرسول صل ىا واألدلة علآثم  ٌكون 

رجال ال إلى أخالؾ  ثمّ "أن قال إلى  ،آخر الحدٌث" إلى فٌإذن لها هممت أن آمر بالصالة

ق علٌهم بٌوتهم رِّ هللا عز وجل أوجب صالة الجماعة فً حال  ا أنّ وأٌض   "،ٌشهدون الصالة ف ؤُح 

صالة  تصحّ  صالة الفرد؟ لكن هل تصحّ  ى،فوجوبها فً حال األمن من باب أول ،الخوؾ والقتال

؟ المذهب ىة الجماعة فً المسجد علحكم صال ما. كان بدون عذرإذا  اإلثمالفرد لكن مع 

ل فً كل مكأة ولٌست واجبة وٌجوز صالة الجماعة فً المسجد سنّ  المذهب أنّ  ان لكن ن ُتْفع 

 .األفضل أن تكون فً المسجد

إمامه ٌحرم أن ٌؤم إنسان بمسجد قبل  ،راتبالٌعنً مثل اإلمام  - حُرم أن ٌإم قبل راتب   :قال

 :إال فً ثالثة أحوال تبالرا

  إذا أذن اإلمام الراتب -إال بإذنه. 

 عذره الجماعةا وقد علم إذا كان معذور   - : أو عذرهٌةالحالة الثان. 

 ال ٌكره ذلك  هأنّ لكنهم ٌعلمون  ،ولم ٌعلموا إذنه اه معذور  إذا لم ٌعلموا أنّ  :الحالة الثالثة

 .ه ال ٌحرم حٌنبذفإنّ 

الصالة  هل تصحّ ، هم وهو الوضعًوأبهم الحكم األ ،ٌفً وهو التحرٌموالمإلؾ ذكر الحكم التكل

ه إذا أنّ المذهب  ،ها ال تصحّ المذهب أنّ  ؟م ال تصحّ أد قبل اإلمام الراتب إذا أم  شخص فً مسج

 ، ألنّ الصالة تكون باطلة مام الراتب فإنّ م قبل اإلشخص أقام الصالة أو أقٌمت الصالة وتقدّ 

جه وسلم قال: "هللا علٌ ىالرسول صل  أّنهواإلمام ال شك  ،"فً سلطانه الرجل   لُ ال ٌإمن  الر 

 .سلطان فً مسجده

درك الجماعة تُ  ا أنّ هذا ذكرناه سابق   ،الجماعة أدرك ىلألور قبل تسلٌمة اإلمام ان كبّ مَ  :قال

، لم ٌجلسا للجماعة ولو ه ٌكون مدرك  فإنّ  ىاإلمام التسلٌمة األول مٌسلّ  أنبتكبٌرة اإلحرام قبل 

  .ا لهاه ال ٌكون مدرك  فإنّ  ىر بعد التسلٌمة األوللكن لو كبّ 

أي أدرك اإلمام  -ومن أدركه  :، قالإدراك الركعةسٌتكلم اآلن عن  - اومن أدركه راكع   :قال

 : بثالثة شروطأدرك الركعة  ،اراكع  

   لم ٌرفع  ؤموم وهو راكعأن ٌدرك اإلمام الم :هذا الشرط األول -ا بشرط إدراكه راكع

 .من الركوع

  ٌّقول ال أدري هل أدركته  بعض الناس ٌشكّ ، المؤموم  ٌشكّ أاّل  ،هالشرط الثانً عدم شك

 .ا لهاه ال ٌكون مدرك  فإنّ  ٌقول إذا شكّ  ،وهو راكع أو ؼٌر راكع

  رها وهو ر تكبٌرة إحرام وهو قابم فإن كبّ ن ٌكبّ أٌشترط  ،اقابم   ةهو تحرٌم الثالثالشرط

 .صالته لم تعقد كوع فإنّ الر ىإل هاو  



هللا علٌه وسلم فً حدٌث أبً هرٌرة  ىقول الرسول صل اك الركعة والركوعإدر ىوالدلٌل عل

ٌُسنّ  ".ن أدرك الركوع فقد أدرك الركعةم  " هذه فً  نّ أثانٌة للركوع، ذكرنا  قال رحمه هللا و

إال تكبٌرة ة واجب التكبٌر فً الصال :مذهبفً ال نااألصل عند -لتكبٌرات المستثناة من ا

 ،ةها تكون له سنّ فإنّ  ،فً هذه الحالة -اإلحرام فهً ركن وإال تكبٌرة الركوع للمسبوق هذا 

 .اإلحرام والركوع هل تنعقد صالته؟ ال تنعقد صالته بالتكبٌرة نوىه لو وذكرنا أنّ 

ٌُعتبر آخر مسبوق من الصالة مع اإلمام فإنّ  أدركهما ، أدرك معه آخره اوم :قال وما  ،صالتهه 

ه ٌقوم وٌقرأ دعاء االستفتاح وٌبسمل وٌقرأ إٌش؟ سورة نّ إم اإلمام فٌعنً إذا سلّ  ،لهاٌقضٌه أوّ 

هللا  ىول ركعة فً صالته لقول الرسول صلم اإلمام ٌعتبرها أسلّ  أنٌعنً ٌعتبرها بعد  ى،أخر

 ما أدركت واقِض  "فصلِّ  :مسلملو ،" رواه اإلمام أحمد والنسابً"وما فاتكم فاقضوه علٌه وسلم:

  ."ما سبقك

 :المؤموم ثمانٌة أشٌاءعن  لاإلمام ٌتحمّ  ،مؤمومعن  ل: وٌتحمّ ال رحمه هللاق

 هللا علٌه وسلم  ىبه قراءة الفاتحة لقول الرسول صلوالمقصود  ،القراءة: الشًء األول

جه وهذا الحدٌث رواه ابن ما "ن كان له إمام فقراءته له قراءةم  " :هرٌرة أبًفً حدٌث 

 .فه الحافظ ابن حجرفه البوصٌري وكذلك ضعّ نه األلبانً وضعّ وحسّ 

  ّه إذا سها أنّ  المقصود بذلك ،سجود السهوله اإلمام عن المؤموم الشًء الثانً الذي ٌتحم

؟ نوالذي ٌتحمل عنه ذلك م   ،أن ٌسجد ه ال ٌجب علٌهالمؤموم وهو خلؾ اإلمام فإنّ 

  .اإلمام

المؤموم سقط  ولكن المقصود أنّ  ،ٌؤتً بسجود السهو أن اإلمام ٌجب ولٌس المقصود أنّ 

مع  المؤمومدة بما إذا دخل لكن هذه المسؤلة سجود السهو مقٌّ  .عنه طلب سجود السهو

ه إذا سها نّ إف ىم مع اإلمام فً ؼٌر الركعة األولالمؤمودخل ا إذا أمّ  ،ل الصالةاإلمام أوّ 

ه ٌجب علٌه أن ٌسجد م اإلمام فإنّ لّ هو فً صالته سواء كان مع اإلمام أو بعد أن س

 .سجود السهو هنا ٌتحمله اإلمام إذا دخل المؤموم مع اإلمام فً أول الصالة اإذ   .السهو

 المقصود بها أو ٌدخل فٌها صورتانٌعنً سجود التالوة و، وتالوةقال  :الثالث : 

وذكرنا  ،نهلها عاإلمام ٌتحمّ  إذا قرأ المؤموم آٌة فٌها سجدة فإنّ  ى:الصورة األول -

ٌ  التحمّ  هنا أنّ  ب المؤموم ال ٌطال   ٌعنً أنّ  ،ل مجازيما هو تحمّ وإنّ  ال لٌس حقٌق

ٌِّة نِّ  .بهذه السُّ

ه إذا قرأ اإلمام آٌة سجدة فً صالة سرٌة فإنّ  :كذلك ٌدخل فٌها الصورة الثانٌة -

 .األمر الرابعٌتابعه وٌتقدم ذلك  أنالمؤموم  ىإذا سجد اإلمام ال ٌجب عل

 م له سترة فسترته سترة لمن خلفهكان اإلما ، السترة إذا ماالسترة :الرابع األمر.  

  هذا  ىن علوالمستحب فقط للمؤموم أن ٌإمّ له اإلمام ه ٌتحمّ فإنّ  دعاء القنوتالخامس: قال

 .ه ٌدعو لنفسهنّ ا إذا كان ال ٌسمعه فإأمّ  ،ن ٌسمعهالدعاء إذا كا

 ه ٌلزمه إذا سبق المؤموم بركعة فإنّ ، د األولد أول إذا سبق بركعة التشهتشهّ :  السادس

 المؤموم اإلمام فً الركعة الثانٌة من صالة العشاء إذا أدرك مثال   ،أوال   اد  د تشهّ ٌتشهّ  أن

، اإلمام سٌجلس النسبة لإلمام هً الركعة الثانٌةوب ىبالنسبة للمؤموم هً الركعة األولو

م بالركعة الثالثة بالنسبة لإلمام والثانٌة ثم ٌؤتً المؤمو المؤمومول وسٌجلس معه أد تشهّ 

؟ ٌجلس جلوس إٌش أنالمؤموم  ىٌنبذ بعد أن ٌجلس الثانٌة ٌجب علبالنسبة للمؤموم وح

 .جب علٌه أن ٌجلسهوال ٌله عنه اإلمام هذا الجلوس ٌتحمّ  - لد األوّ التشهّ 



 قول سمع هللا لمن حمده :األمر السابع الذي لم ٌذكره المإلؾ. 

 بعد ًءشئت من ش ملء السماوات وملء األرض وملء ماقول : والثامن. 

حتى لو كان  امطلق   سكتتات اإلماما فً وٌستفتح وٌتعوذ أٌض   المأمومأن ٌقرأ  ٌسنّ لكن  :قال

ه جهر اإلمام بالقراءة فإنّ  وإذا قرأ ثمّ  ،له أن ٌقرأ ه ٌسن  سكن لتنفس ألي سبب سكت اإلمام فإن  

فإذا سكت اإلمام  ،" فٌنصتقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اوإذٌنصت " أنللمؤموم  ٌستحبّ 

ٌُسنّ الفاتحةٌُكمل  ىمرة أخر  .فً سكتاته أأن ٌقر ، قال لكن 

 .كالظهر والعصر السرٌة ؟الصالة إٌش فً ٌقرأ فٌها أن سنّ والحالة الثانٌة التً ٌُ 

 ه ٌسنّ ا عن اإلمام فإنّ و لكونه بعٌد  أ -ه ألنّ  إذا لم ٌسمعها أن ٌقرأ فٌه أٌض   الحالة الثالثة التً ٌسنّ 

هذا  ،من هو األطرش؟ هو الذي ال ٌسمع ،أطرش هألنّ له أن ٌقرأ الفاتحة ال إذا لم ٌسمعه 

ٌُْشِؽل م  ألنّ  ،له أن ٌقرأ ه ال ٌسنّ ا من اإلمام ال ٌسمع فإنّ طرش إذا كان قرٌب  األ  .ن بجانبهه سوؾ 

الرسول صلً هللا علٌه  - ، ٌخفؾاإلتمامٌؾ مع التخف ،ٌعنً اإلمام - له سنّ : قال رحمه هللا

، تً بالسننؤن ٌبؤأحدكم بالناس فلٌخفؾ" رواه الجماعة. مع اإلتمام ٌعنً  ىذا صلإ" ول:وسلم ٌق

ٌُسن المؤمومع ه سرعة تمن  رولذلك ٌقول الفقهاء ُتكْ    .فعل ما 

ٌطول الركعة  تادة وكانلحدٌث أبً ق الثانٌة ىعل ىلإلمام تطوٌل الركعة األول سنّ ٌُ ا قال أٌض  

 :من ذلك صورتان ىستثنه ٌُ إال أنّ  ،الثانٌة ىعل ىعة األولوتطوٌل الركفً مسلم  اكم ىاألول

 الؽاشٌة ؟ ببٌسٌر مثل أن قرأ بإٌش ىإذا كانت الثانٌة أطول من األول :ىالصورة األول

ٌسٌر  هذا الطول الذي فً سورة الؽاشٌة ، فإنّ كما فً صالة الجمعة وإٌش؟ والعٌدٌن

الثانٌة أطول من  نّ أة ، هنا السنّ الثانٌةأطول من  ىن ٌجعل األولأ فهنا ٌعنً ال نقول ٌسنّ 

 .ه طول ٌسٌرلكنّ  ىاألول

 صالة  أنّ وعندنا مذهب كما سٌؤتً  ،: فً صالة الخوؾ فً الوجه الثانًالصورة الثانٌة

فً وارجعوا لها  -فً ؼٌر القبلة  إذا كان العدوّ  :، الوجه الثانًأوجهالخوؾ لها ستة 

 .المطوالت كً تعرفوا هذه الصور

ا ا سواء كان راكع  واالنتظار هنا مطلق   ،ن ٌنتظر الداخلأإلمام لا أٌض   ٌسنّ  ،: وانتظار داخل  قال

ره ال له أن ٌنتظ سنّ هناك مؤموم ٌرٌد أن ٌدخل ٌُ  أنّ  إذا أحسّ  ،ا أو بٌن السجدتٌناإلمام أو ساجد  

أن ٌنتظر داخل ما  ، حتى لؽٌر الركوع ٌسنّ ه ٌنتظر فقط فً الركوعنّ أ كما ٌعتقد كثٌر من األبمة

حرمتهم أعظم من حرمة هذا الداخل فإن شق  ألنّ  ،؟ المؤمومٌن الذٌن معهإٌش ىم ٌشق علل

ٌُكرفإنّ  فإن شقّ  ،كره؟ ٌُ هل ٌنتظر أو ال ٌنتظر هذا الداخل؟ ال ٌنتظر، ما الحكمعلٌهم    ه.ه 

 اوعٌد تعذر ةإال فً جمع خلؾ فاسق وال تصحّ  ،من األفقه ىأولصالته  م فقهاألقرأ العالِ  فصل"

ا ال ن حدثه دابم وأُمًِّ وهو من ال ٌحسن الفاتحة أو ٌدؼم فٌها حرف  وال إمامة م   ،خلؾ ؼٌره

عن ركوع ، وعاجز إال بمثله وكذا من به سلس بول ىا ٌحٌل المعنلحن فٌها لحن  ٌ، أو مٌُدؼ  

وال عاجز عن قٌام بقادر إال راتب ُرجً  ،اجتناب نجاسة أو استقبال وأقعود ونحوها  أووسجود 

نجس فإن  أوال خلؾ محدث و ،وال امرأة لرجال وخنثاء ،وال ممٌز لبالػ فً فرض ،زوال علته

ان وفؤفاء ونحوه .لمؤمومل حتى انقضت صحت هِ جُ   المؤمومٌنوقوؾ  ، وسنّ وتكره إمامة لح 

ٌمٌنه  عن ٌسار اإلمام مع خلوّ  ىومن صل، والمرأة خلفه اجوب  خلؾ اإلمام والواحد عن ٌمٌنه و



ا بشرط العلم بانتقاالت ت القدوة مطلق  وإذا جمعهما مسجد صحّ ، صالته لم تصحّ ا ركعة أو فذ  

مؤموم  ىره علو إمام علوكُ  .ا ولو فً بعضها، وإال ُشِرط رإٌة اإلمام أو من وراءه أٌض  اإلمام

وإطالته االستقبال  ،وتطوعه موضع المكتوبة ،اب ٌمنع مشاهدتها فؤكثر وصالته فً محرذراع  

وحضور مسجد  ،ا إال لحاجة فً الكلقطع الصفوؾ عرف  تووقوؾ مؤموم بٌن سوار  .بعد السالم

ٌُْعذر بترك جمعة وجماعة مرٌض ومدافع أحد ، وؼٌرهأوجماعة من رابحته كرٌهة من بصل  و

ا من بؾ ضٌاع ماله أو موت قرٌبه أو ضرر  وخا، طعام ٌحتاج إلٌه بحضرةاألخبثٌن ومن 

 ".ونحوهم رفقتهو مالزمة ؼرٌم وال وفاء له أو فوت أ ،وهسلطان أو مطر ونح

جود واألقرأ عندنا هو األ ،م فقه صالتهباإلمامة األقرأ العالِ  ىاألولقال رحمه هللا: األقرأ ٌعنً 

مقصود معرفة التجوٌد ال ،باإلمامة ىأولهو الذي ٌكون  ،ا؟ األجود قراءة  ؟ أو األكثر حفظ  قراءة  

 ى".لكتاب هللا تعال هم أقرأٌإم القوم " هللا علٌه وسلم ىج الحروؾ لقول الرسول صلومخار

. والمقصود من األفقه الذي ال ٌجٌد القراءة ىٌعنً أول -من األفقه  ىالعالم فقه صالته أول األقرأ

 .اوشروطها وسننه بؤركانهابفقه صالته أي صفة الصالة 

، أو من جهة الفاسق من جهة االعتقاد كالرافض ، سواء كانامطلق  فاسق  خلؾ وال تصحّ  :قال

 ،"اوال ٌإمن فاجٌر مإمن  ا "لحدٌث جابر عند ابن ماجة وان كان ضعٌف   ،األفعال كالزانً مثال  

هما ٌصحان خلفه ٌعنً خلؾ ؼٌر هذا الفاسق فإنّ  - خلؾ ؼٌره اإال فً جمعة وعٌد تعذر :قال

ٌد فً الدنٌا أو حوالكبٌرة هً ما فٌها  ،صؽٌرة ىكبٌرة أو داوم عل ىوالفاسق هو من أت ،عذرلل

 .وعٌٌد فً اآلخرة

ن حدثه دابم، كمن به سلس رٌح أو سلس بول، إمامة م   تصحّ  ، الن حدثه دائموال إمامة مَ  :قال

، إال إذا كان ثلهأن ٌإم فً صالته من لٌس بم ، فال ٌصحّ فً صالته خلل ألنّ ى، أو دم ال ٌرق

 .ه ٌصحّ مثله فإنّ 

ًّ  :قال ال ٌحسن  نوهو م  قال  :، وفً االصطالحهو من ال ٌكتب :واألمً فً اللؽة ،وال أُمِّ

محرف  من ٌدؼم الفاتحة  ىعل ًّ ا ٌطلق األمّ أٌض  الفاتحة أي ال ٌحفظها،  ٌُدؼ  كإدؼام هاء هللا فً  ا ال 

ٌ  الثالث الذي ٌسمً أٌض  ، راء ربً ٌؽٌر  ٌعنً  ى،تحة لحنا ٌحٌل المعنلذي ٌلحن فً الفاا هو اا أم

ان أقال الجوهري هو الخطؤ فً اإلعرابواللحن كما المعنً،  ٌُقال فالن لح  ، فهذا ٌخطا ي، 

، قال: إال فً مثله .بؽٌر مثله فإن صالته ال تصحّ  ىر المعا ٌؽٌّ فً الفاتحة لحن   الذي  ٌلحن 

 .وكذلك األمً ومن بعده دثه دابم ،الصور التً ذكرناها الذي ح

، وال إمامة من حدثه دابم هأو تدخل فً قول - إال بمثله وهذه تقدمت ن به سلس بولوكذا مَ : قال

ه عجز عن ركن من أركان ألنّ  الصالة خلؾ عاجز عن ركوع ، ال تصحّ وعاجز عن ركوعقال: 

ن عجز ٌعنً م   ، ودالعاجز عن السجكذلك  .عن القراءة االقتداء به كالعجز ، فلم ٌصحّ الصالة

، ٌعنً لو اجتناب نجاسة أو، قعود ونحوها أو سجود أو، خلفه ال تصحّ الصالة  عن ركن فإنّ 

 الصالة ال تصح ؟ عن شرط من شروط الصالة فإنّ الصالة خلؾ شخص عاجز عن إٌشكانت 

 .استقبال قبلة إال إذا أم  مثله ؟ اجتناب نجاسة أو، كالعاجز عن إٌشخلفه

ال فً قٌام لقادر إ ىاجز علالصالة خلؾ من ع ، كذلك ال تصحّ ز عن قٌام لقادروال عاجقال: 

ولكن ٌشترط أن . مسجدا فً ا راتب  ، ٌعنً إمام  ا: إال راتب  وهًعندنا فً المذهب  صورة واحدة

 ىال ٌرجٌعنً ، إذا كان الدوام ىإٌش؟ ترك القٌام عل ىزوال علته، لماذا؟ لبال ٌفضً إل ىٌُْرج



خلفه  ون  لُّ ص  ٌُ المؤمومٌن خلفه س   أنّ إلى ه سٌإدي ذلك فإنّ  الصالة خلفه تصحّ  نّ أوقلنا ته زوال علّ 

، لكن هذا الذي الكً ٌصلً الناس خلفه قعود   هذا المسجد ىٌكون هناك صراع علا وسقعود  

ٌُْلِزمهم أن ٌتمّ فإنّ  اعتلّ  ا ثمّ ا إن ابتدأ بهم الصالة قابم  ٌصلً قاعد   ن ابتدأ بهم ، وإاوا الصالة قٌام  ه 

نُّ لهم ا فإنّ الصالة قعود   ٌُس  ذا ٌدل وه ،ا، وٌجوز لهم إٌش؟ وٌجوز لهم القٌاموا خلفه قعود  ن ٌتمّ أه 

وا الصالة ا ثم اْعت ل  وجلس ٌلزمهم أن ٌتمّ إذا ابتدأ بهم الصالة قابم   اإذ   .علٌه أدلة كثٌرة من السنة

 .اوا خلفه جلوس  ، لكن األفضل أن ٌتمّ رونهم مخٌا فإنّ ، وإذا ابتدأ بهم الصالة جالس  اقٌام  

ٌِّز لبالػ فً فرض وال: قال ها تصح فهم منها أنّ ٌُ إمامة الممٌز للبالػ فً فرض و ، فال تصحّ ٌمَم

، الحتمال أن ٌكون هذا ثاءإمامة امرأة للرجال والخن تصحّ  فال ،وال امرأة. ؟ فً النافلةفً إٌش

ن  امرأة رجال  لمرأة، لحدٌث "صالته خلؾ هذه ا ، فال تصحّ الخنثً رجال   اء كان وسو ،"وال تإم 

 الرجال.  المرأةتإم  أن ال ٌصحّ  فً فرض أو فً نفل

، المذهب عندنا ة خلؾ الُمْحِدث أو من به نجاسةالصال ال تصحّ  ،ث أو َنِجسدِ حْ وال خلؾ مُ : قال

ً  النجاسة علأنّ  ِس ثٌاب النجاسة  ألنّ  ،صحال ت صالته بدنه ثم اكتشؾ بعد الصالة فإنّ  ىه إذا ن 

ِهل  حتى نجس أوث خلؾ محدِ  ال تصحّ : قال .سهوالشرط ال ٌسقط العذر بالنسٌان أو  ، فإن ج 

هذا الرجل أو  ث وكالهما ٌجهل أنّ شخص خلؾ محدِ  ىإذا صلّ  ،ت لمؤموم فقطانقضت صحّ 

 اإلمام ما ، وصالةصالة المؤموم صحٌحة د الصالة فإنّ م بعلِ ث وانقضت الصالة فع  اإلمام محدِ 

أو كذلك لو علم أحدهما أثناء الصالة  ،صالتهما هما فال تصحّ أحدُ  م  . لكن لو علِ حكمها؟ باطلة

ا إذا لم ٌعلما إال بعد الصالة ، أمّ صالته وال صالة المؤموم ه محدث فال تصحّ نّ أ علم اإلمام مثال  

  .لإلمام تصحّ ؟ للمؤموم وال لمن ها تصحّ فإنّ 

بطالن صالة صالة مؤموم ب لُ طُ : وتبْ من قاعدة عندنا فً المذهب وهً ةاوهذه من الصور المستثن

ُطل ت صالإمامه ت . لكن هنا ٌقول حتى انقضت صحّ ة اإلمام ولم تبطل صالة المؤموم، هنا ب 

ه من أنّ عثمان النجدي وما هو هذا التنبٌه؟ ذكرنا ه علٌه الشٌخ ا نبّ جد   هنا تنبٌه مهمّ  ،لمؤموم

هذا اإلمام لم  المفروض أنّ  .لها اإلمام عن المؤموم قراءة إٌش؟ قراءة الفاتحةاألشٌاء التً ٌتحمّ 

صالة  ، حٌنبذ نقول تبطل صالة اإلمام، وتصحّ ا ولم ٌقرأ الفاتحة، كان متمذهب  ٌقرأ الفاتحة

"ال صالة لمن لم  :هللا علٌه وسلم ٌقول ىلم ٌقرأ الفاتحة والرسول صل المؤموم. طٌب المؤموم

صالة لمؤموم  ه الشٌخ عثمان عن ابن قندس فً حواشً الفروع أنّ ولذلك نبّ  ،"كتابٌقرأ بؤم ال

 . صالته ال تصحّ  ها فإنّ أوإن لم ٌقر ،الفاتحة قرأهنا إن كان  تصحّ 

ان :قال وهو  الفأفاء، وكذلك ىكثٌر اللحن الذي ال ٌحٌل المعن والمقصود به ،وُتْكَرهُ إمامة لحَّ

عض من ال ٌفصح ببوكذلك تكره إمامة  .الذي ٌكرر التاء تمتامه كالا ونحوالذي ٌكرر الفاء كثٌر  

 . كره إمامتهه تُ فإنّ  الحروؾ

هللا  ىمومٌن خلؾ اإلمام لفعل الرسول صلوقوؾ المؤُسن   :، قالالوقوؾ خلؾ اإلمامم عن تكلّ  ثمّ 

 من ذلك صورتان: ىستثن، وٌُ هعلٌه وسلم مع أصحاب

 اإلمام ٌجب أن ٌكون وسطهم العراة فإنّ  ى: الُعراة فإذا صلىالصورة األول. 

 ٌُْستحبّ : المرأة لو أمّ  الصورة الثانٌة  . اأن تكون وسطهم أٌض   ت النساء ف



 :ٌجب أن ٌكون اإلمام وسطهم تٌن، لكن فً صورالمؤمومٌن ىٌتقدم علاإلمام  األصل أنّ  اإذ  

ه ٌجب أن ت النساء فإنّ و أمّ ن ٌكون وسطهم وكذلك المرأة لأه ٌجب ا إمام العراة فإنّ ، وأمّ العراة

 ا. تكون وسطهم ندب  

ه ٌجب أن ٌكون اإلمام مع شخص واحد فقط فإنّ  ى، ٌجب إذا صلاوالواحد عن ٌمٌنه وجوب  قال: 

ر معه هللا علٌه لما كبّ  ىالرسول صل عن ٌسار اإلمام كما ذكر المإلؾ أنّ  عن ٌمٌنه وال تصحّ 

. وال ٌفعل هذه الحركات ه وجعله عن ٌمٌنه؟ أداره خلؾ ظهرابن عباس عن ٌساره ماذا فعل

 . ال تصحّ  ىذه الجهة الٌسرالصالة فً ه إال أنّ الكثٌرة 

الحكم؟ هل هو  . ولكن ماالمرأة تكون خلفه بامرأة واحدة فإنّ  ى، ٌعنً إذا صلّ خلفه والمرأة :قال

ن أشرط  ؟ صح  لكنلو وقفت عن ٌمٌنهة. لكن نعم سنّ  ،ه مندوبالذي ٌظهر أنّ  - أو مستحبّ 

 . ا لهاٌكون هو محرم  

. كذلك صالته ال تصحّ  فإنّ  ركعة فأكثر اأو فذ  ٌمٌنه  وّ مع خل ٌسار اإلمامعن  ىومن صل :قال

هللا علٌه  ى. والرسول صلصالته ال تصحّ  نّ إخلؾ الصؾ ف أوا خلؾ إٌش؟ اإلمام فذ   ىلو صل

 أنخلؾ الصؾ فؤمره  ٌصلً رجال   ىا رأوأٌض   ."ال صالة لمنفرد خلؾ الصؾ" وسلم قال:

 . م لم تصح صالُتهُ هللا علٌه وسل ىصل أمره. ومن قوله ومن ٌعٌد الصالة

االقتداء، اقتداء  ٌعنً: ت القدوةصحّ  - جمع اإلمام والمأموم مسجدأي  - وإذا جمعهما :قال

 االقتداء المؤمومٌن فإنّ  المؤمومٌن أو بعض أواإلمام  ىا ٌعنً سواء رأباإلمام مطلق   المؤموم

ا إمّ : ٌكون بواحد من اثنٌن والعلم بانتقاالت اإلمام، بشرط العلم بانتقاالت اإلمام :قال ،ٌصحّ 

 - ا إذا لم ٌجمعهما. أمّ لمؤموم هذا إذا كانوا بمسجد واحدا أو؟ التكبٌر أو برإٌة اإلمام بسماع إٌش

ٌعنً  -إٌة اإلمام فإن لم ٌجمعهما ُشِرط ر :قال ،ٌعنً المؤموم خارج المسجد واإلمام فً المسجد

 ، فإن لم ٌر  ً بعض الصالةولو ف ،ن وراءهم   ىإٌش؟ اإلمام أو ٌر ىالمؤموم ٌكون ٌر شترط أنّ ٌُ 

 .االقتداء هنا ولو سمع التكبٌر ه ال ٌصحّ اإلمام وال من وراءه فإنّ 

هللا  ىالرسول صل لحدٌث حذٌفة رضً هللا عنه أنّ  ا فأكثرمأموم ذراع   ىإمام عل علوّ  وُكِرهَ  :قال

، والبٌهقً " رواه داوودفً مكان أرفع من مكانهم م  الرجل قوم فال ٌقومنّ أ"إذا  علٌه وسلم قال:

 اإلمام ىعل المؤموم علوّ  اوأمّ . كرهه ال ٌُ من ذراع فإنّ  ه إذا كان أقلّ ٌُْفهم منه أنّ  - ا فؤكثرذراع  

  ا كما فً المسجد الحرام.فؽٌر مكروه وإن كان كبٌر  

متنع إذا كان هذا اإلمام فً محراب ت ،تهصالة اإلمام فً المحراب ٌمنع مشاهدا كره أٌض  وٌُ 

، بعض بعض المؤمومٌن حتى ولو كان ٌمتنع عن -مشاهدته للمؤمومٌن أو بعض المؤمومٌن 

عن ابن مسعود رضً هللا ذلك  ىن رو، ٌقولوههذا مكرو ضهم ال ٌراه فإنّ ٌراه وبع المؤمومٌن

 .عنه وؼٌره

م بعد أن ٌسلّ  -بعدها  ،ٌتطوع موضع المكتوبة أنكره لإلمام ٌُ ، كتوبةوضع المعه موتطوّ  :قال

الفرٌضة لحدٌث مؽٌرة رضً هللا فٌه  ىأن ٌتطوع فً نفس المكان الذي صلّ  كرهمن الصالة ٌُ 

فٌه المكتوبة حتى  ىاإلمام فً مقامه الذي صل ال ٌصلٌنّ " :هللا علٌه وسلم قال ىالنبً صل عنه أنّ 

 رواه اإلمام أحمد وأبو داوود.عنه"  ىٌتنح



ٌل االستقبال والقبلة بعد ٌط أنكره ، ٌُ االستقبال بعد السالم -الة اإلمام أي إط - تهه إطالكرٌُ  :قال

 ى، حتٌنتظر قلٌال   أن ، فإن كان هناك نساء فٌستحبّ ؟ نساء، إذا لم ٌكن هناك إٌشالسالم

 .نصرؾ النساءت

، الكل إال لحاجة فً، ابٌن سوار تقطع الصفوؾ عرف   كره وقوؾ مأمومٌُ  ،ووقوؾ مؤموم :قال

رها بعضهم بالتً عرضها مقدار ثالثة رجال كما ذكر ا قدّ والسواري التً تقطع الصفوؾ عرف  

 .القناع اؾكشّ خ منصور فً ٌالش

هذه  -قوله سواري تقطع الصفوؾ  ىكره علو اإلمام إل :تقدم ما فً كلّ  ،إال لحاجة فً الكلّ  :قال

 ،وحضور مسجد :قال .الجماعةأو كثرة  ،كضٌق المسجد هة إال إذا كانت هناك حاجةمكروكلها 

لو فً ؼٌر أي اجتماع ولو كان فً ؼٌر المسجد و -وحضور جماعة  كره حضور مسجدٌُ 

ن ٌحضر أكره رابحة جسمه كرٌهة ٌُ  أووم ونحوهما ث، من بصل ولمن رائحته كرٌهة ،صالة

 .منه بنو آدم" ىا ٌتؤذممّ  ىالمالبكة تتؤذ "إنّ  :ه وسلم قالهللا علٌ ىالرسول صل ألنّ  ،المسجد

: هو المرض وضابط المرض الذي ٌعذر اإلنسان فٌه، مرٌضبترك جمعة وجماعة  عذروٌُ  :قال

ا هذا عند الجمهور وعند الحنابلة أٌض  ، ا أن ٌزٌد أو ٌتؤخر الُبْرءالذي إذا فعل معه العبادة إمّ 

ا إمّ  - أي إذا فعل العبادة معه -العبادات هو الذي إذا فعله  ا فً إسقاط وجوب بعضٌكون عذر  

عذر كذلك ٌُ  والجماعة.المرٌض ٌعذر بترك الجمعة ف .و ٌتؤخر البرءأٌتفاقم  -ٌزٌد المرض  أن

إن خرج فً هذا الؽبار أو فً هذه  ى، هو لٌس فٌه مرض ولكن ٌخشالخائؾ من حدوث المرض

، إال إذا كان هذا ذر من حضور الجمعة والجماعةذا ٌعالرٌاح الباردة ٌحصل له مرض فه

 .عذره ال ٌُ المرٌض فً المسجد فإنّ 

عذر بترك ٌُ  ،ٌدافعه األخبثانوهو ال صالة فً حضرة الطعام وال  - مدافع أحد األخبثٌن: قال

. وكما عذر بترك صالة الجمعة والجماعةٌُ  ن كان بحضرة طعاممَ كذلك صالة الجمعة والجماعة. 

ن ٌكون الطعام موجود اآلن بل قد ٌحتاج أال ٌشترط  -ا عثمان لٌس الحضور قٌد   ٌقول الشٌخ

، ومن بحضرة طعام  أثناء الصالةذهنه سٌكون مشؽوال   ، ألنّ عذروقت لتحضٌره ومع ذلك ٌُ 

، ه منذ زمن لم ٌؤكل منهلٌس ٌشتهً فقط هذا الطعام ألنّ ، ٌعنً إذا كان محتاج إلٌه - ٌحتاج إلٌه

  .هذا ال ٌجوز -ألجل هذا الطعام  وٌترك الجماعة

، أو حارس ا حارس  ا مثال  ، أو كان موظف  ع مالهإذا خاؾ اإلنسان ضٌا ،وخائؾ ضٌاع ماله :قال

الخائؾ من موت ، ٌعذر موت قرٌبهأو  :. قالعذر بترك الجمعة والجماعةه ٌُ أمن فً شركة فإنّ 

 ه ٌعذر عن حضورسٌموت فإنّ  قرٌبه ولٌس عنده وال ٌوجد أحد عند قرٌبه وٌعلم أنّ  قرٌبه

 ،من سلطان الخائؾ من ضررا عذر أٌض  ا ٌُ و ضرر  أ :قال .الجمعة والجماعة وٌكون مع قرٌبه

عذر بترك . وكذلك ٌُ عذر بترك الجمعة والجماعةه ٌُ فإنّ  ،من سلطان ظالم: اإلقناعوكما قال فً 

عذر ه ٌُ منهم فإنّ  ىن ٌتؤذإذا كا -كالوحل والثلج  المتأذي من المطر ونحوهالجمعة والجماعة 

 . بترك الجمعة والجماعة

دابن الذي ه ٌؤتً الؽرٌم الإن خرج لصالة الجمعة والجماعة فإنّ  ىٌخش ،أو مالزمة ؼرٌم :قال

ه ال ٌعذر. ال وفاء ا إن كان له وفاء وهو مماطل فإنّ ، أمّ ه ال وفاء لهنّ أأقرضه وٌالزمه فً حال 

، أو ستذهب اعة فً المسجد ستفوت علٌه الرحلةالجم ىه إن صلنّ ى أله أو فوت رفقته ٌخش

ه ٌعذر بترك الجمعة والجماعة  لكن ٌشترط كما قال العلماء أن ٌكون السفر الرفقة التً معه فإنّ 



ه إن انتظر أن تقام الصالة فً المسجد فإنّ  ى، وٌخشونحوهم كذلك ٌعذر من ؼلبه النعاس ا.مباح  

ترك الجماعة وله أن ٌصلً فً عذر بوٌفوته الوقت وهذا ٌُ  أن ٌؤتٌه النوم وتفوته الصالة ىٌخش

 .اعذار عندنا فً المسجد كثٌرة جد  . واألبٌته

، فإن لم ٌستطع ا، فإن لم ٌستطع فقاعد  اٌصلً المرٌض قابم  : فً ذكر أهل األعذار فصل" :قال

ٌ  ، وكُ جنب واألٌمن أفضل ىفعل وع ، وٌوما بركجنب وإال تعٌن ىا مع قدرته علره مستلق

، فإن عجز فبقلبه بقلبه كؤسٌر خابؾ ىوسجود وٌجعله أخفض، فإن عجز أومؤ بطرفه ونو

ز أو قدرة فً أثنابها ، فإن طرأ عجادام العقل ثابت   ، وال ٌسقط فعلها ماتحضر القول والفعلمس

 ".ىانتقل وبن

، مرٌضال :وأهل األعذار هم، صالة أهل األعذارلمإلؾ رحمه هللا فً هذا الفصل عن: تكلم ا

ٌجب علٌه أن  ،االقٌام قابم   ىٌصلً المرٌض القادر عل :قال .والخابؾ والمسافر ومن ٌلحق بهم

. اقابم   صلِّ  :هللا علٌه وسلم قال له ىالرسول صل ا لحدٌث عمر رضً هللا عنه أنّ ٌصلً قابم  

 :قال .بؤجرة، ٌستؤجر شخص ٌسنده قالوا -ا ولو ، بل حتى ولو كان مستند  احتى ولو كان مرٌض  

ه ٌلزمه أن ٌقؾ وال هٌبة الراكع فإنّ  ىا ولو كان كراكع، ٌعنً ال ٌستطع أن ٌقؾ إال علأٌض  

 ىاآلن وهً الصالة عل ثٌر من الناسمسؤلة ٌتساهل فٌها كٌجوز له أن ٌصلً وهو جالس، وهذه 

  .اوهذه مشكلة جد  ، الكراسً

، ٌعنً ٌستطٌع اا شدٌد  ٌه القٌام شق  عل و استطاع لكن ٌشقّ أ افإن لم ٌستطع أن ٌصلً قائم   :قال

 ىا. واألول؟ قاعد  ه ٌصلً إٌشنّ ، فإعلٌه وٌتعب بسرعة ، لكن إذا قام ٌشقّ وٌقؾ اأن ٌصلً قابم  

أن ٌصلً  ٌسنّ عندنا  .اا متربع  ندب له أن ٌصلً قاعد  ، ٌُ اا متربع  ة عندنا ٌصلً قاعد  والسنّ 

والشٌخ  .فً حال الركوع والسجودجدتٌن كما بٌن الس وٌثنً رجلٌه، القٌام ا فً حالمتربع  

، لكن االراكع ٌكون قابم   ، ألنّ امتربع  ه ٌستحب أن ٌكون محمد قال إذا كان فً حال الركوع فإنّ 

ٌ  المذهب عندنا اإلنسان ٌكون فً حال الركوع أٌض    .، والتربع هو الجلسة المعروفةا قدمٌها ثان

 ا. ٌصلً متربع  هللا علٌه وسلم  ىوقالت عابشة رأٌت الرسول صل

، لوالجنب األٌمن أفض - جنب ىه ٌصلً علوشق علٌه فإنّ  افإن لم ٌستطع أن ٌصلً قاعد   :قال

ٌ   وُكِره، وٌستقبل القبلة ، جنبه األٌمن أو األٌسر ىا عل، إذا كان قادر  جنب ىا مع قدرته علمستلق

 ٌُ  ٌ جنبٌه األٌمن أو أحد  ىوإال إن لم ٌستطع أن ٌصلً عل .ظهره ىا علكره أن ٌصلً مستلق

ٌ  األٌسر فإنّ    .القبلة ىا ورجاله إله ٌتعٌن أن ٌصلً مستلق

أي  -وٌوما ٌعنً ٌشٌر برأسه فً الركوع والسجود وٌجعله  - : وٌوما بركوع وسجودقال

ا وجوب   السجود أخفض من الركوع ٌجعل ،اوجوب  ؟ ما الحكم هنا .أخفض من الركوع - السجود

 ىونو .فإن عجز أومؤ بطرفه، ٌعنً ٌصلً بعٌنه :قال .ن السجودز الركوع م؟ لكً ٌتمٌّ لماذا

ه ٌصلً قتلوه أو تعرضوا له إن رأو ىاألعداء ٌخش، كذلك األسٌر الخابؾ من بقلبه كؤسٌر خابؾ

 . ه ٌصلً بإٌش؟ بعٌنهفإنّ  بسوء

ه ا عنالقول إذا كان عاجز  ا ، مستحضر  القول ابعٌنه ٌصلً بقلبه مستحضر   عن اإلٌماء فإن عجز

 :قال .ه ٌصلً بقلبه وٌحرك لسانه بالذكرا عن القول عنه بلسانه فإنّ ا إذا كان قادر  ، أمّ بلسانه

ذلك السجود والجلسة بٌن وك ،ٌعنً ٌستحضر الركوع بقلبه -ا القول والفعل مستحضر   ،والفعل

ه إذا نّ أه ٌختار خالفا للشٌخ تقً الدٌن رحمه هللا ألنّ  .اوال ٌسقط فعلها مادام العقل ثابت   ،السجدتٌن



لكن المذهب  .لٌه وال ٌجب علٌه أن ٌصلًع ةالصالة تكون ساقط و بعٌنه فإنّ ألم ٌستطع بقلبه 

وٌعقل األشٌاء  دام ٌفهم بعقله ما -ا دام عقله ثابت   ا ماالصالة ال تسقط أبد   ورأي الجمهور أنّ 

أ أي عرض عجز فً ن طر: فإالصالة ال تسقط عنه. قال فإنّ  وكٌفٌتهاوٌعقل وجوب الصالة 

نؾ ، ٌعنً ال ٌستؤالقعود وٌبنً ىه ٌنتقل إل وطرأ عجز له فإنّ ، ٌعنً وهو قابم مثال  أثناء صالته

، ٌجب القٌام ىكان قاعدا ثم طرأ علٌه القوة عل إذا -أو قدرة فً أثناءه  .وإنما ٌواصل فً صالته

 .مضً من صالته ما ىعل ىوبن اانتقل هنا وجوب   - ن ٌقومأعلٌه 

، ٌقضً صالة سفر فً حضر وعكسه تامة، وفً سفر طوٌل مباحقصر الرباعٌة  وٌسنّ  صلف"

لم  أوا ن حبس ظلم  ، وإبمقٌم أتمّ  ربعة أٌام أو ابتمّ أكثر من أ أوإقامة مطلقة بموضع  نوىومن 

ونحوه بوقت إحداهما ولمرٌض  والعشابٌنباح له الجمع بٌن الظهرٌن وٌُ  .اٌنو إقامة قصر أبد  

ُبل  الثوب ُمْظلِمةفقط لم العشابٌن، وبٌن قةٌلحقه مش  ٌ ، واألفضل فعل األرفق من تقدٌم طر ونحوه 

تفرٌق بؤكثر ، و، وٌبطل جمع تقدٌم براتبة بٌنهماره فعله فً بٌته ونحوه بال ضرورة، وكُ وتؤخٌر

هللا علٌه  ىت عن النبً صل. وتجوز صالة الخوؾ بؤي صفة صحّ من وضوء خفٌؾ وإقامة

 ".فٌها حمل سالح ؼٌر مثقل نّ ستة أوجه سُ ت حّ وص، وسلم 

 : ٌشترط لصحة قصر الصالة عدة شروط - قصر الرباعٌة وٌسنّ  :قال رحمه هللا

  رباعٌةالصالة تكون  أن: األولالشرط. 

 ًوالسفر الطوٌل هو الذي ٌبلػ عندنا ستة عشر سفر طوٌلٌكون فً  أن :الشرط الثان ،

رها ، وهذه المسافة ٌقدّ اا أو جو  ا أو بحر  ء كان قطعها بر  ، سوااولٌس تحدٌد   اا تقرٌب  فرسخ  

ه كثٌر من اللجان نّ أفٌها من كالم إال  مع ما لم بثمانٌن كٌلو متراآلن كثٌر من أهل الع

فً سفر طوٌل والمقصود به ٌعنً مسافة سفر  و.بثمانٌن كٌلٌقّدروها والعلماء اآلن 

ا فٌكون ال ٌجوز له أن ا وأربعون إٌاب  ربعون ذهاب  ، ٌعنً ال ٌكون أاا وإٌاب  ا لٌس ذهاب  ذهاب  

 ا.فٌشترط أن ٌقطع المسافة فً الذهاب ستة عشر فرسخ   - ، ال فً الذهابٌقصر

  ٌخرج السفر المحرم وكذلك المكروه، فاالسفر مباح  ٌكون  أنالشرط الثالث : ٌشترط ،

 .ان لنزهة أو فرجةالسفر حتى لو ك باح القصر فً، ٌُ ه ال ٌباح فٌهما قصر الصالةفإنّ 

 فال قصر لهابم وال تابه، الهابم هذا الذي ال ٌقصد ا معٌن  ٌقصد محال   أن: الشرط الرابع ،

ا الهابم والتابه ، وأمّ ا معٌن  ن ٌقصد محال  أٌقصر، فٌشترط  أنه ال ٌجوز له جهة معٌنة فإنّ 

 .اا معٌن  ه ال ٌقصد مكان  ه ال ٌقصر ألنّ فإنّ 

  :أن ٌنوي السفرالمسافة أن ٌنوي قطعالشرط الخامس ،. 

 فال ٌجوز له أن ٌقصر اأٌض  أن ٌفارق بلده التً هو فٌها وملحقاتها : الشرط السادس ،

 فً البلد.

التً ال ٌجوز فٌها قصر  ةالحاالت المستثناقال رحمه هللا: وٌقضً صالة سفر، سٌذكر اآلن 

 :الصالة

إذا ذكرها فً  سفرالة ٌقضً صال ،رضَ وٌقضً صالة سفر فً حَ  :قال ى:رة األولوالص -

ا، ةٌقضٌها تامّ  -الحضر   .رض  للح   تؽلٌب 

اة ته ٌصلٌها تامّ فإنّ  صالة حضر فً سفرا إذا ذكر عكسه تمام  و -  .للحضر اأٌض   ؽلٌب 



دة إقامة ؼٌر مقٌّ  نوىٌعنً  - إقامة مطلقة بموضع ى: ومن نوقال :الصورة الثالثة -

 .فر المبٌح للقصرصالة النقطاع السال ه ٌلزمه أن ٌتمّ ، فإنّ بزمن

ه إقامة أكثر من أربعة أٌام فإنّ  نوىإذا  - من أربعة أٌام أكثر أو: قال :رة الرابعةوالص -

من هذه العبارة هً  ىواألول ،زاد المستقنع، والمإلؾ هنا تابع الصالة ٌلزمه أن ٌتمّ 

إقامة أكثر من  نوى، ٌعنً إذا وهً أكثر من عشرٌن صالة ىالمنتهو اإلقناععبارة 

ّ عش من عشرٌن صالة فال ٌجب  إقامة أقلّ  ى، لكن إذا نونه ٌلزمه أن ٌتمّ رٌن صالة فإ

مكة فً الحج قدم  ىا قدم إلهللا علٌه سلم لمّ  ىصل. وٌستدلوا بحدٌث النبً علٌه أن ٌتمّ 

ا مكة وانتقل انتقل تارك   ثمّ ، الٌوم الثامن ٌقصر الصالة ىمكث إل صبٌحة الٌوم الرابع ثمّ 

جبل عرفة،  ىنمرة ثم ذهب إل ىتلك اللٌلة، ولما أصبح ذهب إل ىت بمنبا ثمّ ى من ىإل

هللا علٌه وسلم بمكة  ىسول صلأقمنا مع الر"ٌقول ابن عباس  ،أصبحت اآلن ستة أٌام

بعة أٌام لٌوم العٌد وثالثة أٌام، والرسول ، وأرهذه الستة أٌام "ا نقصر الصالةعشر  

، وهذا دلٌل د أكثر من عشرٌن صالةفً مكان واح هللا علٌه وسلم لم ٌبق   ىصل

 هذا الرأي. ىعل ، تدلّ اكثٌرة جد   أدلةهناك . الجمهور

لم ٌدرك معه إال  الصالة لو ه ٌلزمه أن ٌتمّ كذلك إذا ابتم بمقٌم فإنّ  - ائتم بمقٌم: أو قال -

لة ٌدخل ه  بعض الج   ألنّ ، ه ٌلزمهنّ فإ ىلتسلٌمة األول، قبل أن ٌسلم اتكبٌرة اإلحرام

 اآلخرتٌنٌنتظر اإلمام أن ٌنتهً من الركعتٌن ثم ٌدخل معه فً الركعتٌن  ثمّ  المسجد

ه إذا أنّ  -ه قال ذلك وي عن ابن عباس أنّ رُ ه ألنّ  ،وهذا ال ٌجوز -للصالة  افٌكون قاصر  

 .ىواه اإلمام أحمد رحمه هللا تعالر -ة وقال تلك السنّ  ،ه ٌتمّ المسافر المقٌم فإنّ  ابتمّ 

، إقامة وجلس فً مكان حبس ، أو لم ٌنوِ ا، إذا حبس المسافر ظلم  الم  س ظبِ حُ قال: وإن  -

؟ أكثر هً إقامة تقطع حكم السفر ، ماإقامة تقطع حكم السفر أو جلس فً مكان لم ٌنوِ 

 .ا، قصر أبد  من عشرٌن صالة

، والجمع عندنا بٌن الظهرٌن بوقت إحداهما العشاءٌنباح الجمع بٌن الظهرٌن وبٌن وٌُ  :قال ثمّ  

ت قوب: قال ،هللا لم ٌذكر إال حالة واحدة فقطالمإلؾ رحمه  ،حاالت باح فً ثمانٌُ  نءٌوالعشا

، بل ٌقولون وتركه أفضل ،ةباح ولٌس سنّ كم الجمع عندنا بالمذهب مُ حُ  ،ٌباح الجمع - إحداهما

ً جمع مزدلفة التؤخٌر، وما وف فً جمع عرفة التقدٌم سنّ ٌُ : ً عرفة ومزدلفةمع  إال فقط ج  

لٌس  عند الحنفٌة فون أنّ عروت ،الذي فٌه ختالؾالباح لفالجمع عندنا فً المذهب مُ ما اداهع

 . عندهم جمع

، أي بترك الجمع فإذا كان ٌشق علٌه أن ٌتوضؤ لكل ولمرٌض ونحوه ٌلحقه بتركه مشقة :قال

ٌباح فٌه  رسف كلّ  :باح فٌها الجمعكذلك من األمور التً ٌُ . له أن ٌجمع بٌن الصالتٌن صالة فإنّ 

 .القصر ٌباح فٌه الجمع

ُبلَّ مَ لِ : قال .فقط، دون الظهرٌن العشاءٌنما ٌختص بجواز القصر فً ذكر  ثمّ  ٌَ طر ونحوه 

، ٌبل الثٌاب أنالضابط األول  -، والمطر ضابطه ، ونحوه كالثلج والبرد وكذلك الجلٌدالثٌاب

هذه  -كذلك  لحَ وَ ولِ  .المسجد ىٌصلوا إل أنالناس  ىٌكون هناك مشقة عل أنالضابط الثانً 

  .العشابٌنالصورة الثانٌة التً تختص بالجمع بٌن 

عن الرسول  رو  ؟ فً الحقٌقة لم ٌُ ه جمع فً مطرأنّ هللا علٌه وسلم  ىهل روي عن الرسول صل

فً ؼٌر  جمع ؟ أحسنت،-ولكن كّل المذاهب ٌقولون أّنه ،ه جمع فً مطرنّ أهللا علٌه وسلم  ىصل



 ىعل : هذا ٌدلّ فقال شٌخ اإلسالمٌن، صحٌحفً الحدٌث ابن عباس  - وال مرضوال مطر  ،سفر

هللا علٌه وسلم جمع  ىالرسول صل أنّ  عون فً المطر وإال ال ٌوجد حدٌث واحدهم كانوا ٌجمأنّ 

ُبل  الثوب وتوجد معه لمطر ونح :قال .حدٌث واحد ، ما صحّ اصالتٌن ألجل المطر أبد    ٌ وه 

فقط  عشاءٌن، كذلك إذا كانت هناك رٌح شدٌدة باردة بٌن دة باردةورٌح شدٌمشقة، ولوحل 

هناك رٌح ، ٌعنً لو كانت قال: ال باردة فقط .الجمعه ٌجوز ا هذا مختص بالمساء باللٌل فإنّ وطبع  

، إال إذا كانت فً لٌلة مظلمة ،ٌباح الجمعال ه ولٌست شدٌدة فإنّ  شدٌدة أو رٌح باردة فقط

، ا، والظالم ٌكون دامس  االهالل فٌها ضعٌؾ جد   - لة التً لٌست مقمرةمظلمة هً اللٌالمقصود ب

 . ه ال ٌجمع، فإنّ تً لٌست مظلمة مثل لٌالً اإلبدارا اللٌالً ال، أم  الموعد من اللٌلةهذا 

 أو، األفضل لمن أراد أن ٌجمع فعل األرفق من تقدٌم ٌعنً األسهل - واألفضل فعل األرفق :قال

ر فقط ٌكون فً وقت الصالة الجمع للمط ، بعض الناس ٌعتقد أنّ للمطرتؤخٌر حتى فً الجمع 

ٌجوز إذا كان األرفق فً وقت الصالة الثانٌة  أو ىجوز أن ٌفعل فً وقت الصالة األول، ٌىاألول

كره فعل الجمع فً بٌته ونحوه ، ٌُ ره فعله ببٌته ونحوه بال عذروكُ ، فعله فً وقت الصالة الثانٌة

كره الجمع فً ه كٌؾ ٌُ ذر، هذه المسؤلة مشكلة فً الحقٌقة ألنّ  عً فٌه بالكالمكان الذي ٌختل

األحوال  نّ أ، ذكرنا ؼٌر البٌت بال عذروه ال ٌجوز الجمع فً البٌت األصل أنّ  -البٌت بال عذر 

فعله أي  ره، وكُ ع ٌباح وٌستحب تركه واألفضل تركه، ولذلك هذه فٌها مشكلةباح فٌها الجمالتً ٌُ 

المذهب ، بال عذر -ها مسؤلة مخالفة للمذهب نّ إوبعضهم قال  ،بال عذر لجمع فً بٌتهره فعل اكُ 

 - ساجد ٌجوز لمن فً المنزل أن ٌجمعٌجمعوا فً الم أنه إذا جاز للناس الرجال عندنا أنّ 

طرٌقه تحت صابات ٌعنً ال  -فً بٌته  ىولو صل الزادأهل الجماعة ٌقولوا فً  .الرجال فقط

ه ٌجوز أن فً بٌته لوحده فإنّ  ى، كذلك إذا صلله فً المسجد أن ٌجمع لوحده ٌجوزٌصٌبه مطر، 

 -وتخلؾ لعذر  ، ٌجوز للرجل الذي ٌصلً فً بٌتهالمنزل إذا جمع الناس فً المساجدٌجمع فً 

 . فً المساجد أن ٌجمع فً بٌتهإذا جمع الناس 

م، وعندنا صالة لهللا علٌه وس ىت عن النبً صلبؤي صفة صحّ  صالة الخوؾوتجوز  :قال

  .لؾ فٌهوهناك وجه سابع مخت   ،الخوؾ ستة أوجه

 : ط جمع التقدٌمشرو بدأ ٌتكلم عن

  ّالمواالةول هو الشرط األ ":وٌبطل جمع التقدٌم براتبة بٌنهما" - قالشرط األول أال ٌفر 

كثر بؤ ، والتفرٌق"وٌبطل جمع التقدٌم براتبة بٌنهما"، والصالة الثانٌة ىبٌن الصالة األول

ة والصال ىشترط  المواالة بٌن الصالة األول، ٌعنً ٌمن وضوء خفٌؾ وإقامة صالة

، وكذلك قراءة آٌة ىة فً أذكار الصالة للصالة األول، اإلشكال فً هذه المسؤلالثانٌة

 .."قرأ آٌة الكرسً دبر كل صالة نم  "هللا علٌه وسلم قال  ىل صلوالرس الكرسً ألنّ 

؟ هل ٌجوز أن ٌقضً األذكار بعد الصالة سٌقرأها ىاآلن مت -طٌب قراءة آٌة الكرسً 

ا ، طبع  وٌقٌم الثانٌة ٌنهض مباشرة ىٌسلم األول إن ااس اآلن منهم مؼالب الن الثانٌة؟ ألنّ 

ال تداخل  - ال ٌبطل بوضوء خفٌؾ، إقامة لكن مباشرة ٌعنً ابسٌط   اق تفرٌق  المذهب ٌفرّ 

 - أن ٌقول األذكار الخفٌفة ىقول األذكار لكن األول؟ ٌ، ماذا ٌفعلٌعنً األذكار ال تتداخل

، ٌعنً ها هً عشرة عشرة عشرةن عثٌمٌن أنّ التً هً عاشر كما ذكر الشٌخ خالد عن اب

لمواالة هذا الشرط األول: ا .رة وٌحمد عشرة وٌقرأ آٌة الكرسًر عشح عشرة وٌكبّ ٌسبّ 

 .بٌن الصالتٌن المجموعتٌن



 هذا الشرط لم ٌذكره ىالجمع عند اإلحرام للصالة األول ٌةن :لجمع التقدٌم ًالشرط الثان ،

 .المإلؾ

  :ىعند افتتاحهما وسالم األول أن ٌوجد العذر المبٌح للجمعالشرط الثالث. 

  إذا فراغ الثانٌة ىفً ؼٌر جمع المطر إل ٌستمر العذر المبٌح للجمعالشرط الرابع: أن .

ا ، لكن ٌشترط أن ٌكون وجوب  الثانٌةفراغ  ىجمع للمطر ال ٌشترط أن ٌستمر للمطر إل

نهاٌة  ىوافتتاح الثانٌة، وال ٌشترط أن ٌستمر المطر إل ىلوسالم األو ىعند افتتاح األول

أن ٌنتهً من  ىن ٌستمر العذر إلأ، ٌشترط ا فً ؼٌر المطر كالسفر مثال  ، أمّ الصالة

 . الصالة الثانٌة

  سٌه لم ٌصح الجمعفلو ن الترتٌب بٌن المجموعتٌنالشرط الخامس: هو. 

لها ست  ذكرنا أنّ  ،ت عن النبً صلً هللا علٌه سلموتجوز صالة خوؾ بؤي صفة صحّ  :قال

 :وصالة الخوؾ لها قسمان .ؼٌر ُمْثقِل له لبال ٌعٌق حركته فٌها حمل سالح سنّ  :وقال ،صفات

ها وٌشترط لصحتوٌتمكن المسلمون من فعلها جماعة،  التً تكون فً القتال األول القسم -

: أن ٌخاؾ المسلمون انًوالشرط الث ،اٌكون القتال مباح   أن :: الشرط األولشرطان

 . وهً التً لها ست أوجه كما ذكرنا ،هجوم العدو

، وذلك بؤن ٌتواصل الضرب ة الخوؾمن صالة الخوؾ: هً صالة شدّ  القسم الثانً -

 ون رجاال  والطعن والكر والفر، وال ٌمكن أن ٌصلً المقاتلون جماعة فحٌنبذ ٌصل

" وكذلك ٌلحق الحنابلة من ا أو ركبان  فإن خفتم فرجاال  " :ا، ٌقول هللا عز وجلوركبان  

هرب من سبع أو سٌل وكذلك من خاؾ فوت عرفة ٌجوز له أن ٌصلً بهذه الكٌفٌة. 

كل هذه األفعال  وما ٌضر السجود والركوع وال ٌلزمه أن ٌستقبل قبلة وال ٌركع لكن

 . ٌفعلها باإلٌماء

ن علٌه الظهر مم ىومن صل ،مكلؾ ذكر حر مستوطن ببناءكل مسلم  الجمعةتلزم  فصل"

ره . وحُرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكُ دهت واألفضل بع، وإال صحّ الجمعة قبل اإلمام لم تصحّ 

ٌ   لم ٌؤتِ  قبله ما حتها الوقت وهو أول وقت العٌد . وشرط لصؾ فوت رفقةخ  بها فً طرٌقه أو 

ا وإال جمعة، وحضور أربعٌن باإلمام ، فإن خرج قبل التحرٌمة صلوا ظهر  الظهرآخر وقت  ىإل

مع  أدركا، ومن أمكن وإال ظهر  من أهلها وجوبها فإن نقصوا قبل إتمامها استؤنفوا جمعة إن 

رسوله  ىها جمعة، وتقدٌم خطبتٌن من شرطهما: الوقت وحمد هللا، والصالة علاإلمام ركعة أتمّ 

، والنٌة والوصٌة ورفع الصوت بقدر إسماعهءة آٌة وحضور العدد المعتبر وقرا علٌه السالم

 سنّ وتُ  .الصالة ىن ٌتولفٌها ال ممّ  أن ٌإمّ  ن ٌصحّ ، وأن تكونا ممّ هللا وال ٌتعٌن لفظها بتقوى

فراغ  ىإذا خرج وإذا أقبل علٌهم، وجلوسه إل خطٌب، وسالم منبر أو موضع عال   ىالخطبة عل

، وتقصٌرهما ا تلقاءهُسٌؾ أو عصا قاصد   ىا علا معتمد  ، والخطبة قابم  ال  األذان وبٌنهما قلٌ

بعد  ىكالسلطان. وهً ركعتان ٌقرأ فً األول، وأبٌح لمعٌن والدعاء للمسلمٌن والثانٌة أكثر،

 وأقلّ  .. وحرم إقامتها وعٌد فً أكثر من موضع ببلد إال لحاجةفاتحة الجمعة والثانٌة المنافقٌنال

، وقراءة الكهؾ فً ٌومها قبلها أربع ؼٌر راتبة  وسنّ  ،ا ركعتان وأكثرها ستة بعدهالسنّ 

علٌه وسلم، وُؼْسٌل وتنظؾ وتطٌب، ولبس  هللا ىصل ًالنب ىولٌلتها، وكثرة دعاء وصالة عل

ٌ  بٌضاء ب إال لفرجة ال ٌصل إلٌها ره لؽٌره تخطً الرقا، ودنو من اإلمام. وكُ ا، وتبكٌر إلٌها ماش

، والكالم ٌقٌم ؼٌر صبً من مكانه فٌجلس فٌه. وحُرم أن ار بمكان أفضل ال قبولإال به، وإٌث



التحٌة فقط  ىصل، ومن دخل واإلمام ٌخطب اجة، ومن كلمه لحؼٌر خطٌب ىحال الخطبة عل

 "خفٌفة.

 :الجمعة وجوب شروط

 م الكافر وال تجب علٌه إذا أسلمفال تلز ،ممسل كل الجمعة تلزم: قال: األول الشرط. 

 الصؽٌر وال المجنون. ىفال تجب عل، العاقل البالػهذا   - امكلف  : قال شرط الثانًال 

 المرأة ىفال تجب عل - الذكر :والشرط الثالث . 

 الحر: الشرط الرابع. 

 نوي والمراد به الشخص الذي ٌقٌم فً مكان وٌ - المستوطن ببناء :الشرط الخامس

أن  ىو هاجر منه لعمل أو لدراسة، ونوحتى ل ،أن ٌموت ىاالستٌطان به واإلقامة به إل

ٌعمل فً الدمام من أهل   شخصفمثال   .هذا هو موطنه األصلً ، فإنّ ٌعود إلٌه ٌستقر به

موطنه  ىٌتقاعد أو ٌعود إل هساء ولو عمل عشرٌن سنة أو ثالثٌن، لكن ٌنوي أنّ حاأل

ان من أهل ، وكذلك العكس من كه هناك ٌعتبر مقٌم، وهنا ٌعتبر مستوطن، فإنّ األصلً

موطنه  الدمام فإنّ  ىلعمل وٌنوي إذا تقاعد أن ٌعود إل وآثر الدراسة أو االدمام مثال  

ٌن فال ٌجوز له أن ٌقصر وال ٌجمع، وإذا . وإذا ذهب هناك ٌوم أو ٌومكألصلً هناا

هنا أقل من عشرٌن صالة، جاز له أن ٌقصر وٌجمع، أما الجمعة فتلزمه كما  ىأت

هإالء ال تلزمهم أن ٌقٌموا  ا المستوطن بخٌام فإنّ ، أمّ ن ببناءمستوط :قال .سٌؤتٌنا

 .ببناء مستوطنأن ٌكون  ، ال بدّ ةالجمع

 ه من األعذار التً تبٌح ترك الجمعة والجماعةخلوّ  :الشرط السادس. 

ن تجب علٌه صالة مَ الظهر  لىإذا ص - ن علٌه الجمعة قبل اإلمامالظهر ممّ  ىومن صل :قال

ا الذي ، وأمّ توفرت فٌه شروط وجوب صالة الجمعةن بنفسه وم   :ه أو بؽٌرها بنفسالجمعة إمّ 

ٌنوي أن ٌقٌم ، الذي م الذي نوى إقامة تقطع حكم السفرٌجب علٌه صالة الجمعة بؽٌره هو المقٌ

 .أكثر من عشرٌن صالة

 نوى، المسافر هذا الذي المسافر، من هو؟ ال تجب علٌه ال بنفسه وال بؽٌره نمَ عندنا  ىٌبق

 ىه ال ٌلزمه أن ٌذهب إل، نوى إقامة ٌومٌن أو ثالثة أٌام فً بلد فإنّ إقامة ال تقطع حكم السفر

لرأي الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه ا ه إن ذهب إلٌها ٌجوز له أن ٌخرج منها خالف  نّ أ، حتى الجمعة

ه أنّ والصحٌح  ،للجمعة ه ٌلزمه السعًفإنّ  بلد تقام فٌه الجمعة ىه ٌقول إذا سافر إنسان إلفإنّ ، هللا

تجب علٌه  المسافر هذا ال اإذ  . عنهم ىمن الصحابة رضً هللا تعال علٌه الكثٌر ال ٌلزمه وهذا ما

 .ال بنفسه وال بؽٌره

ن تجب علٌه الجمعة مَ والثالث هو . المستوطنوهو  من تجب علٌه بنفسهاألمر الثانً هو 

ن تجب علٌه ومن صلً الظهر ممّ  :قال، تقطع حكم السفر إقامةالمقٌم الذي ٌقٌم ، وهو بؽٌره

 ، أي قبلتدرك به الجمعة قبل أن ٌنتهً اإلمام مما -إما بنفسه أو بؽٌره الجمعة قبل اإلمام 

ٌعنً وإن  -، وإال ٌخاطب به ما ال ىصله صالته ألنّ  ، لم تصحّ انتهابه من ركوع الركعة الثانٌة

، لو صلوا  والمرأة والعبدافر مثال  كالمس :الصالة صحٌحة ن تجب علٌه الجمعة فإنّ لم تكن ممّ 

 واألفضل بعده حتى التً ال ٌجب علٌه الجمعة :قال .ت صالتهمالجمعة قبل صالة اإلمام صحّ 

 . األفضل أن ٌصلً بعد صالة اإلمام



: وقت الجواز، الجمعة عندنا فً المذهب لها وقتان .ن تلزمه بعد الزوالوحُرم سفر مَ  :قال

؟ هو ورخصة ووقت الوجوب، وقت الجواز والرخصة ما هووقت الجواز  :ووقت الوجوب

الوجوب هو الذي ٌكون بعد  ووقت، بٌل الزوالقُ  ىالذي ٌكون بعد ارتفاع الشمس قٌد رمح إل

مفردات هذه  ألنّ  ا من الخالؾال خروج  . واألفضل عندنا أن تصلً الجمعة بعد الزوالزوال

جواز صالة الجمعة  ىا تدل علحادٌث كثٌرة جد  ، لكن األبلة ولم ٌقل به أحد من أهل العلمالحنا

 .اؼٌرها أٌض  و ٌدانس  ، منها حدٌث عبد هللا بن وأحادٌث كثٌرة صحٌحة ،قبل الزوال

ها وقت الوجوب، اآلن أدرك وقت ألنّ  - : وحرم سفر من تلزمه بعد الزوالقال رحمه هللا

ا وقت كره السفر أٌض  ، ٌُ ٌقهبها فً طر لم ٌؤتِ  ما ره قبله، وكُ الوجوب فٌحرم علٌه أن ٌسافر

وتزول   ، فٌزول التحرٌم الذي بعد الزوالبها فً طرٌقه أو ٌخؾ فوت رفقته لم ٌؤتِ  ما الزوال

 . التحرٌم والكراهة ىهذا ٌعود إل -أو ٌخؾ فوت رفقته  االكراهة التً قبل الزوال، إذ  

 :المإلؾ لم ٌذكر إال ثالثة ،أربعة شروط وشروط صحتها

 والوجوب ٌكون وجوبجواز ووقت وقت  :له وقتٌن وذكرنا أنّ  ،الوقت :الشرط األول ،

آخر وقت  ىأفضل، وهو أول وقت العٌد إلفٌه وأداء الجمعة  .الزوال بالزوال أو بعد

فإذا خرج . الظهرلجمعة ٌخرج بآخر وقت صالة وقت ا أنّ  - الظهر وهذه بها خالؾ

أي إذا أدرك  - ، وإالاظهر   واحرام صلّ ر اإلمام تكبٌرة اإلوقت صالة الجمعة قبل أن ٌكبّ 

درك بتكبٌرة فوقت الجمعة ٌُ  .جمعة وهاخرج الوقت أتمّ  تكبٌرة اإلحرام فً الوقت ثمّ 

 .درك بإدراك الركعةوصالة الجمعة تُ ، اإلحرام

 حسب، حتى اإلمام ٌُ وحضور أربعٌن باإلمام من أهل وجوبها :قال :الثانً من الشروط ،

فإن نقصوا ، وفرت فٌهم الشروط الستة المتقدمةوهم الذٌن ت - باإلمام من أهل وجوبها

أي بقً  -، إن أمكن االجمعة استؤنفوا جمعة إن أمكن وإال ظهر   عن أربعٌن قبل إتمام

وا هم ٌصلّ ، وإال ٌمكن ذلك فإنّ د خطبتٌن صالة الجمعة ٌلزمهم ذلكالوقت وٌمكنه أن ٌعٌ

 . م معناوهذا تقدّ  ،ا جمعةهومن أدرك مع اإلمام ركعة أتمّ  :. قالاظهر  

   ربعون ن ٌكون هؤالء األأشترط ٌُ  :حضور أربعٌن -ا ٌإخذ من هذا الشرط أٌض

ٌعنً لو كان م، الجمعة معه ا لو كانوا مقٌمٌن أو مسافرٌن فال تصحّ ، أمّ مستوطنٌن

هناك مابتٌن أو ألؾ كلهم مقٌمٌن ٌعملون فً هذه البلد وٌذهب شخص ٌصلً بهم 

الشرط ، إذن هذا هو أن ٌكونوا مستوطنٌن ال بدّ ، تصحّ  ة الجمعة الصال الجمعة فإنّ 

مقصود الشرط ال ،حضور أربعٌن: ، نؤخذه من كالمهالذي لم ٌذكره المإلؾ الثالث

 .لثالث هو استٌطان هإالء األربعٌنا

 ى"فاسعوا إل :ىلقوله تعالم خطبتٌن تقدّ  شترط صحة الجمعةٌُ  تقدٌم خطبتٌن :الرابع :قال 

  :شرط صحة الخطبتٌنأي  -، ومن شرطهما " والذكر هو الخطبةذكر هللا

 .دخول الوقت للجمعة، الوقت -

-   ٌ  .أن ٌؤتً بلفظ الحمد -ى مد هللا تعال: حاوثان

ٌلزمه أن  -ن الصالة فقط ٌتعٌّ ت، رسوله علٌه الصالة والسالم ىوالصالة عل -

 ىعل صلِّ  اللهمّ ن ٌقول أ السالم فال ٌتعٌن، أي ٌكفً ارسول هللا أمّ  ىٌصلً عل

 .محمد



، هللا علٌه وسلم كان ٌفعل ىالرسول صل ألنّ  قراءة آٌة كاملة من كتاب هللا -

 -ال ٌكفً  ،الم ،مدهامتان ،نظر ثمّ  :، ٌعنً ال ٌكفًىشترط أن تستقل بمعنوٌُ 

 .أو حكم ىٌجب أن ٌؤتً بآٌة تستقل بمعن

 وهم األربعون.  -الشرط الذي ٌلٌه هو حضور العدد المعتبر  -

  .ا وهم األربعونورفع الصوت بقدر إسماعه العدد المعتبر أٌض   -

ه ٌنوي أنّ  -نما األعمال بالنٌات" هللا علٌه وسلم "إّ  ىة لحدٌث النبً صلوالنٌّ  -

 .ٌخطب

 - ها المقصودة من الخطبةألنّ  ا هذا من الشروط، أٌض  ىهللا تعال ىوالوصٌة بتقو -

ٌعنً ال ٌتعٌن أن  - ٌتعٌن لفظهاوال  ى،هللا تعال ىبتقو أن ٌخرج الناس متعظٌن

ونحو هذه  ، اعبدوا هللا، ٌكفً أن ٌقول: وأطٌعوا هللاهللا ىٌقول: أوصٌكم بتقو

  .األلفاظ

فٌها هو الذي ، والذي ٌصح أن تإم فٌها أن ٌإمّ  ن ٌصحّ وأن تكون ممّ  :قال -

 ىن ٌتولال ممّ  ،، وهو المتوفر فٌه الشروط  الستة المتقدمةتلزمه الجمعة بنفسه

لكن ٌجوز أن ، الصالة ىن ٌتولن تكون الخطبتٌن ممّ أالصالة، ال ٌشترط 

 ٌخطب شخص وٌصلً آخر. 

أن ٌكون هذا المنبر  ، وٌسنّ موضع عال  أو  ،المنبر المعروؾ - منبر ىالخطبة عل وتسنّ  :قال

أن  ه ٌسنّ األرض فإنّ  ىا إذا خطب بهم عل، أمّ ا مستقبلً القبلةعن ٌمٌن الناس إذا كانوا جلوس  

 . ٌكون عن شمالهم

، وكذلك إذا أقبل علٌهم بعد له أن ٌسلم ه ٌسنّ فإنّ  المأمومٌن ىوسالم خطٌب إذا خرج عل

 هللا ىالرسول صلكما كان  ذانفراغ األ ىوجلوسه إل. ه ٌسلم علٌهمالناس فإنّ  ىأقبل عل ،الخطبة

م كان هللا علٌه وسل ىالرسول صل ، لقول عمر رضً هللا عنه أنّ وبٌنهما قلٌال   ،علٌه سلم ٌفعل

ورة سٌكون بقدر قراءة  اإلقناعكما فً  التلخٌصوفً . ٌفصل بٌن الخطبتٌن بالجلوس

أن ٌجلس ٌقولون  ىٌعنً ٌجلس بٌن الخطبتٌن بقدر قراءة سورة اإلخالص. فإن أب ،اإلخالص

 . ما بسكوت أو بسكتة لٌحصل التمٌٌزٌفصل بٌنه

ا تلقاءه، ٌعنً ٌقصد أمام سٌؾ أو عصا قاصد   ىا علمد  ، معتمن السننوهذا  اوالخطبة قائم   :قال

 - ، ٌعنً ال ٌلتفتفٌه االتفاق ىهذا من السنن، وهذا حك -ا ا وال ٌسار  فال ٌلتفت ال ٌمٌن   ،وجهه

هم ة للناس أنّ ة أن تقابل أمامك فقط، والسنّ السنّ  ،رمثل بعض الخطباء ٌلتفت ٌمٌن أو ٌسا

علٌه وسلم هللا  ىالصحابة إذا دخل الرسول صل ،ٌفعلونن لإلمام كما كان الصحابة ٌستدٌرو

، فلذلك اإلمام ال لون صفوؾ مستقٌمة ٌقابلون القبلةا اآلن فالناس ٌقاب، أمّ ٌستدٌرن حوله ٌقابلونه

وكما نقل الشٌخ المنصور عن المبدع  فقط ٌنظر تلقاء وجهه. - اا وٌسار  له أن ٌلتفت ٌمٌن   ٌسنّ 

 .الكراهة ىعل ه ٌلزمه إذا التفت فإنّ أنّ 

 هللا علٌه وسلم: ىٌقول صل -ل صالة الرجل وط نّ ، إتقصٌر الخطبتٌن -تقصٌرهما  :قال

 وٌسنّ  ىلووالثانٌة أقصر ٌعنً تكون أكثر من األ - ، تقصٌرهما"من فقهه مبّنةٌ  وقصر خطبته"

قال فً  وكما ،ن ٌدعو للسلطانأوأبٌح لمعٌن كالسلطان ٌعنً ٌباح  ،الدعاء للمسلمٌن فً الخطبة

بعد الفاتحة الجمعة،  ىوهً ركعتان ٌقرأ فً األول .الدعاء للسلطان مستحب فً الجملة اإلقناع

أن ٌقرأ فً  وهً ٌسنّ  ى:ا هناك سنة أخر، لحدٌث ابن عباس لمسلم وأٌض  وفً الثانٌة المنافقٌن



الم، "وفً فجرها  :. قالالؽاٌةو االقناع، كما فً ح والثانٌة بالؽاشٌةإذا أراد أن ٌقرأ بسبّ  األول

 .ن ٌكره المداومة علٌهما لكل جمعةلك ،، والركعة الثانٌة سورة اإلنسانالسجدة

علٌه وسلم لم هللا  ىالرسول صل ، وعٌد فً أكثر من موضع فً أي بلد ألنّ وحُرَم إقامتها :قال

، جمعة واحدةلم ٌقٌموا إال ، كذلك الخلفاء من بعده بل واإلمام أحمد فً بؽداد ٌقم إال جمعة واحدة

 .ه ٌجوز أن تتعدد الجمعةإال أذا ضاق البلد فإنّ 

الجمعة  ىإل ىإذا أت ، ٌسنّ قبلها أربع ؼٌر راتبة نَ وسُ  ة بعدها ركعتان وأكثرها ستّ السنّ  وأقلّ 

، لذلك ركعات التً بعد الجمعة فهً راتبةا الست ، أمّ ها لٌست راتبةلكنّ  ً أربع ركعاتأن ٌصل

ست عشرة ركعة كما ذكر الشٌخ عثمان النجدي  -م ركعة؟ عشرة وست فالسنن الراتبة عندنا ك

 .العشر فً الصلوات الخمس والست فً صالة الجمعة :ها ست عشرة ركعةأنّ 

، وكذلك لٌلتهالكهؾ فً ٌوم الجمعة أن ٌقرأ سورة ا ، وٌسنّ وقراءة الكهؾ فً ٌومهاقال 

ة قراءة سورة ٌّ أو سنّ  -قراءة  ىعل ىنتهالم، واقتصر فً الؽاٌةوكذلك  اإلقناعوالمإلؾ هنا تابع 

رة الكهؾ فً ٌوم ن قرأ سوم  لحدٌث " اإلقناعهنا فتابع المإلؾ  اأمّ ، والكهؾ فً ٌومها فقط

ً  فتنة الدجال الجمعة أو لٌلته ، وراجعته "و"ولٌس فٌه  "أو"الحدٌث فٌه  أنّ  اإلشكال هنا"، ُوِق

 ".ٌلتهول"ولم أر  "أو"فً أكثر من أصل فوجدت كله فً 

هللا علٌه  ىصالة عن النبً صلوأفضلها عندنا بعد العصر، و وكثرة دعاء فً ٌوم الجمعة :قال

وؼسل ٌوم  .هللا علٌه وسلم للحدٌث الوارد فً ذلك ىالرسول صل ىكثرة الصالة عل ، ٌسنّ وسلم

سوا من ثٌابكم الب، "..وتقدم الحدٌث عن ذلك "وؼسل وتنظؾ وتطٌب ولبس بٌاض الجمعة

ٌر ؼٌر اإلمام تبك ، ٌسنّ ، تبكٌر ؼٌر اإلماموتبكٌر إلٌها .هللا علٌه وسلم ىض كما قال صلالبٌا

ٌ   ىوتبكٌر المؤموم إل ٌ   ىلأن ٌذهب إ ٌسنّ ، االجمعة ٌكون بعد طلوع الفجر ماش إن  االجمعة ماش

 .، فإن كان عذر فال بؤس بركوبهلم ٌكن عذر

فرجة ولو  ىتخطً الرقاب إال لفرجة، إذا رأ ٌر اإلمامره لؽٌره ٌعنً لؽوكُ  من اإلمام ودنوّ 

ال ٌصل إلٌها إال بالتخطً،  - هم أسقطوا حقهملناس ألنّ رقاب ا ىكره له أن ٌتخطه ال ٌُ إنّ بعٌدة ف

كره أن ٌإثر اإلنسان ؼٌره بمكان أفضل بما فٌه عن الرؼبة عن الخٌر ٌُ  - بمكان أفضل وإٌثارٌ 

بل  ،بؽً لإلنسان أن ٌقول لآلخر تقدم، ٌعنً ال ٌنولهناك فرجة فً الصؾ األلو كان  حتى مثال  

ال  -أمر مكروه ، ٌعنً هذا مكان فاض  فال ٌإثر ؼٌره به وهذا فإذا زوحم ٌعودم نفسه هو ٌقدّ 

 .ن آثرك بهذا المكان الفارغمكره أن تقبل مٌُ  -، البولق  

هللا علٌه  ىصل النبً ، فٌجلس فٌه لحدٌثأن ٌقٌم ؼٌر صبً من مكانه الذي سبق إلٌه موحرُ 

ٌحرم الكالم  - والكالم حال الخطبة :قال ."جل لرجل من مجلسه ثم ٌجلس فٌهوسلم "ال ٌقؾ ر

فإن  إذا دعا اإلمام - ا فً الدعاء، المحرم عندنا حال الخطبة حال األركان، أمّ حال الخطبة

لخطبة فً حال الكالم محرم حال ا ا، إذ  الكالم فال ٌحرم حٌنبذ  الدعاء فً الخطبة معه مسنون 

، والخطٌب ال ؼٌر خطٌب ى، بؤركان الخطبة علً حال كون اإلمام ٌتكلم باألركاناألركان ف

 ه ال ٌحرم علٌه أن ٌردالخطٌب لحاجة فإنّ  همن كلم، مه لحاجةومن كلّ . ا أن ٌتكلمٌحرم علٌه طبع  

فٌفة تحٌة المسجد خ ىالتحٌة فقط خفٌفة، صل ىومن دخل واإلمام ٌخطب صل .الخطٌب ىعل

إذا جاء أحدكم ٌوم الجمعة واإلمام ٌخطب فلٌركع ركعتٌن " :هللا علٌه وسلم ىلقول الرسول صل



الركعتٌن وإذا كانت الخطبة فً ؼٌر  ىوتحرم الزٌادة علٌهما، تحرم الزٌادة عل ،"ولٌتجوز فٌهما

 .ٌؤتً وٌجلس وال ٌصلً - ه ٌؤتً وال ٌصلًالمسجد فإنّ 

ٌُعلم با، وآخره الزوالالضحىووقتها كصالة  ،صالة العٌدٌن فرض كفاٌة فصل" لعٌد إال . فإن لم 

، ، وعدد الجمعة، ولصحتها استٌطانبعده صلوا من الؽد قضاء. وُشِرط لوجوبها شروط جمعة

فً صحراء، وتؤخٌر  . وُتسنّ صفتها أفضل ىمن فاتته أو بعضها أن ٌقضٌها وعلل لكن ٌسنّ 

، ، وٌصلٌها ركعتٌن قبل الخطبةأكل قبلها لمضح  وترك  ىكل قبلها، وتقدٌم أضحأصالة فطر و

ا ٌدٌه ا رافع  ا وفً الثانٌة قبل القراءة خمس  بعد االستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست   ىر فً األولٌكبّ 

ا وسبحان هللا بكرة ، والحمد هلل كثٌر  اهللا أكبر كبٌر  مع كل تكبٌرة، وٌقول بٌن كل تكبٌرتٌن: "

ٌقرأ بعد الفاتحة فً  ، ثمّ ا" أو ؼٌرها كثٌر  محمد وآله وسلم تسلٌم   ىهللا عل ىوصل ،وأصٌال  

بتسع تكبٌرات  ىولٌخطب كخطبتً الجمعة لكن ٌستفتح فً األ ، ثمّ : الؽاشٌةوالثانٌة ح: سبّ ىاألول

التكبٌر  ون. وسنّ ضحّ ، وفً األضحى ما ٌُ جونخرِ والثانٌة بسبع، وٌبٌن لهم فً الفطر ما ٌُ 

ٌ ُد عقب كل فراغ الخطبة ى، والفطر آكُد، ومن أول ذي الحجة إلالمطلق لٌلتً العٌدٌن ، والمق

عصر آخر أٌام  ىهر ٌوم النحر إلفرٌضة فً جماعة من فجر عرفة لُِمِحل ولمحرم من ظ

 ".التشرٌق

ه إذ قام به من ٌكفً سقط ، وفرض الكفاٌة معروؾ أنّ فرض كفاٌة وصالة العٌدٌن: قال رحمه هللا

د  أو ِقٌِد  رمح كصالة الضحى ٌبدأ من ارتفاع الشم ووقتها .عن الباقٌن اإلثم ٌْ س بعد طلوعها  ق 

ٌُْعل م بالعٌدوآخره الزوال ل ْوا من الؽد قضاء ، فإن لم  ذا من الفروق بٌنها وبٌن ، وهإال بعده ص 

  ى.قضتها ال تُ قإذا فات وها الجمعة فإنّ  اوأمّ  ى،قضتُ  -الجمعة 

 ، ولصحتها ٌشترط صحةوهً الشروط المتقدمة الستة ةوشرط لوجوبها شروط الجمع :قال

صفتها  ىلمن فاتته أو بعضها أن ٌقضٌها عل لكن ٌسنّ  :قال .صالة العٌد استٌطان وعدد الجمعة

التكبٌرات  - التكبٌرات الزوابد هذه كلها نّ أل ،ٌصلٌها ركعتٌن وبدون التكبٌرات أنوال  بؤس 

 ة أن تكون فً المسجد الحرامة فالسنّ فً صحراء إال بمكّ  ة وتسنّ والخطبتٌن فً العٌد سنّ  .الزوابد

أن تكون فً المسجد الحرام  ة فٌسنّ صالة العٌد فً الصحراء إال لمكّ  تسنّ  الفضل البقعة، إذ  

منهم  ، ال أن تكون بعٌدة فٌكونون مسافرٌن، فال تصحّ اأن تكون هذه الصحراء قرٌبة عرف   وٌسنّ 

 .صالة العٌد

هللا علٌه وسلم   ىالرسول صل، وأكل قبلها كما كان صالة الفطر تأخٌر سنّ ٌوتؤخٌر صالة فطر 

أن  ٌسنّ  ىا كما فً البخاري، وتقدٌم أضحٌؤكل تمرات وٌؤكلهن أفراد   الفطر حتىال ٌخرج ٌوم 

له  ه ال ٌسنّ لم ٌضح فإنّ  ا الذي، أمّ فقط ترك أكل قبلها لمضح   وٌسنّ  ىٌقدم وٌبكر بصالة األضح

ٌ ر بٌن ترك األكل بل ٌُ   ىإن ضح ترك أكل قبلها لمضح   ، ٌسنّ اٌقولون بٌن األكل وتركه أٌض   -خ 

 .ٌوم العٌد

وقراءة سورتان  ،بعد االستفتاح وقبل التعوذ ىر فً األولوٌكبّ  وٌصلٌها ركعتٌن قبل الخطبة :قال

حدٌث عمرو بن شعٌب عن  ، حٌثا ٌدٌه مع كل تكبٌرةا رافع  فً الثانٌة قبل القراءة خمس  

، ىسبع فً األول :ر فً العٌد اثنتً عشرة تكبٌرةالعٌد كبّ  ىهللا علٌه وسلم صل ىالرسول صل

ٌقرأ  ر تكبٌرة اإلحرام ثمّ ٌكبّ  -حرام ٌعنً بعد تكبٌرة اإل -ى سبع فً األول ،وخمس فً الثانٌة

هللا  :تكبٌرات وٌرفع ٌدٌه مع كل تكبٌرة، وٌقول بٌن كل تكبٌرتٌنر ست ٌكبّ  ثمّ  دعاء االستفتاح



ا محمد وآله تسلٌم   ىهللا وسلم عل ى، وصلا وسبحان هللا بكرة وأصٌال  والحمد هلل كثٌر   اأكبر كبٌر  

ر متتابع وال ٌكفً الوقت ، ٌكبّ أحد أن ٌذكر هللا عز وجلاألبمة ال ٌمهلون  ألنّ . ا، أو ؼٌرهكثٌر  

رة انتقال؟ ال تحسب، إذا ا، هل تحسب تكبٌوفً الثانٌة قبل القراءة خمس   .لكً ٌذكر هللا عز وجل

ٌقرأ بعد الفاتحة  ٌقرأ الفاتحة ثمّ  ، ثمّ ٌبدأ التكبٌر وٌحسب خمس تكبٌرات ، حٌنبذقام للركعة الثانٌة

 ثمّ  ،رضً هللا عنه سُمرة ح وفً الثانٌة الؽاشٌة لحدٌث  سورة سبّ  ىا بعد الركعة األولا جهر  طبع  

م فال ٌجوز الكالم األحكام وخاصة الكالالمقصود فً  - ٌخطب خطبتٌن كخطبتً الجمعة، ثمّ 

، وٌبٌن لهم بتسع تكبٌرات متتابعات هذا مستحب، والثانٌة بسبع ىلكن ٌستفتح األول .أثناء الخطبة

هذا  ثل ما قال الشٌخ ابن عثٌمٌن أنّ ٌعنً ٌبٌن لهم أحكام زكاة الفطر، وم :فً الفطر ما ٌخرجون

، إخراج زكاة فطر هذا عندنا فً المذهب ٌوم العٌد ألنّ  جمعة من رمضانن فً آخر ٌبٌّ أن  ىأول

وفً  :قال .باق   ، لكن ال ٌزال وقتعندنا فً المذهب مكروه ولٌس محرمحكمه؟  ٌوم العٌد ما

هم فً األضحى وٌرؼبهم فً األضحٌة، وٌبٌن لهم أحكام ٌبٌن ل -ون ٌضحّ  ما ىاألضح

 .األضحٌة

دبار الصلوات، إا بالمقصود به الذي لٌس مقٌد   ، المطلقا فً لٌلتً العٌدٌنالتكبٌر مطلق   وسنّ 

فراغ الخطبة،  ى،  وٌبدأ من بعد ؼروب الشمس إلالتكبٌر مطلق فً عٌد الفطر آكد - والفطر آكد

الحجة قالوا من  ا فً ذي، أمّ فراغ الخطبة ىإل التكبٌر من بعد ؼروب الشمس أفً عٌد الفطر ٌبد

عقب كل فرٌضة فً  :قال دِ ٌ  ق  ا المٌ مّ أبٌر المطلق. وهذا التك - فراغ الخطبة ىأول ذي الحجة إل

عصر آخر  ى، إلوم النحر، من فجر عرفة لُمِحل  ولمحرم من ظهر ٌها فً جماعةصاّل  - جماعة

أنت  اللهمّ "قول  ىوعل االستؽفار ىم علالتكبٌر هنا ٌقدّ  ، وكما قال الشٌخ منصور أنّ أٌام التشرٌق

ٌستؽفر وٌقول هذا  هأنّ والشٌخ ابن عثٌمٌن ٌختار  ،ر مباشرةٌسلم ثم ٌكبّ  "السالم ومنك السالم

أن  ه ٌسنّ المذهب فإنّ  ىا علهذه األذكار ألصق بالصالة من التكبٌر. أمّ  ، ٌقول ألنّ رالذكر ثم ٌكبّ 

وكما ذكر الشٌخ ابن منصور أن تكبٌر الُمِحل ٌكون عقب ثالث وعشرٌن فرٌضة، . ر مباشرةٌكبّ 

عصر ٌوم  ىمن ظهر ٌوم النحر إل :قال .فٌكون عقب سبع عشرة  فرٌضةْحِرم ا تكبٌر المُ وأمّ 

، وهللا أكبر هللا أكبر  أكبر ال إله إال هللا: هللا أكبر هللاا عندنا، وصفة التكبٌر شفع  آخر أٌام التشرٌق

  .ا تكبٌرتٌن تكبٌرتٌن، ٌعنً شفع  وهلل الحمد - بالواو -

، ٌامٌن وركوعٌن، وتطوٌل سورة وتسبٌحصالة كسوؾ ركعتٌن، كل ركعة بق تسنّ و فصل"

، . وصفتها وأحكامها كعٌداء إذا أجدبت األرض وقُِحط المطر، واستسقأطولوكون أول كل 

، وج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. وإذا أراد اإلمام الخروهً التً قبلها جماعة أفضل

، وٌخرج ا ٌخرجون فٌهم  ، وٌِعُدُهم ٌولم وترك التشاحن والصٌام والصدقةمن المظاوالخروج 

ٌ ز ، ومعه أهل الدٌن والصالاا ال مطٌب  ا متنظف   متضرع  ا متذلال  ا متخشع  متواضع   ٌْ ح والشٌو  وم

، وٌكثر فٌها االستؽفار وقراءة احدة ٌفتتحها بالتكبٌر كخطبة عٌدٌخطب و . فٌصلً ثمّ الصبٌان

هللا علٌه  ىفٌدعو بدعاء النبً صل اء، وٌرفع ٌدٌه وظهوُرهما نحو السممر بهٌات التً فٌها األاآل

 اللهمّ قول " . وإن كثر المطر حتى ِخٌؾ  ُسنّ آخره ىإل ا"ا مؽٌث  سقنا ؼٌث  أ اللهمّ " وسلم ومنه:

لنا ربنا وال تحمّ " ،"ودٌة ومنابت الشجرالظراب واآلكام وبطون األ ىعل حوالٌنا وال علٌنا، اللهمّ 

 .""ال طاقة لنا به ما

، ذهاب نور أحد النٌرٌن أو بعضه هبؤنّ فونه والكسوؾ ٌعرّ ، صالة كسوؾ نّ : وتسقال رحمه هللا

من آٌات هللا عز  آٌتان، وهما وعدم ذهابه بالكلٌة به استتاره وكما قال الشٌخ عثمان المقصود

، وقد ذهب له الجماعة هو صالة الكسوؾ أفضل ما ٌسنّ  وجل، مر معنا فً صالة التطوع أنّ 



لم ٌتركها بل أمر  هللا علٌه وسلم ىالرسول صل ألنّ  وجوبها ىهللا إلالشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه 

 .ة مإكدة فً الحضر والسفرها سنّ المذهب فإنّ  امّ أو. الناس بالصالة

 ،، لكن جماعة بمسجد أفضلوفرادىجماعة  أوال  فعلها  ، ٌسنّ كل ركعة بقٌامٌن - ركعتٌن :قال

ٌعنً  - وتسبٌح، وكون أول كل أطولوركعتٌن كل ركعة بقٌامٌن وركوعٌن، وتطوٌل سورة 

وصفتها . لثالثة أطول من الرابعةأطول من الثانٌة والثانٌة أطول من الثالثة وا ىالركعة األول

ا ا ولو فً صالة الكسوؾ فً النهار ثم سورة طوٌلة ثم ٌركع ركوع  معروفة أن ٌقرأ الفاتحة جهر  

ة ؟ سنّ حكمه كوع الثانً فً كل ركعة منهما ماالر ، وذكرنا أنّ آخره ىٌرفع إل ٌسبح ثمّ   ثمّ طوٌال  

 .وال تدرك به الركعة

، وٌوم حصل فً وقت النهً ىصلال تُ ها أنّ  ة الكسوؾحكام التً تتعلق بصالا من األوأٌض  

ر والدعاء حتى بل ٌنشؽل بالذكٌصلً ٌجوز أن ه ال والمذهب عندنا أنّ  -الكسوؾ فً وقت النهً 

  .ه ٌصلً وإال فال ٌصلًإنّ اسفة فٌخرج من وقت النهً، فإن بقٌت خ

 ٌقولون ٌحدث فً أي وقت فً الشهر،الكسوؾ والخسوؾ  نّ أٌذكرها الفقهاء وهً  مسألةهناك 

ه ال كسوؾ إال مع اإلصرار وال خسوؾ إال مع نّ أوقال شٌخ اإلسالم رحمه هللا فخالفهم  اأمّ 

، وال مسة عشر أو ستة عشر فقطبعة عشر أو خا ٌعنً لٌلة أرٌعنً إذا كان القمر بدر   - اإلبدار

 ا ما، ثمانٌة وعشرٌن تسعة وعشرٌن ثالثٌن أمّ مع اإلصرار ٌعنً مع نهاٌة الشهر كسوؾ إال

، كل شًء قدٌر ىهللا عز وجل عل أنّ و ه ٌحصلأنّ الحنابلة ٌقولون  .اعدا ذلك ال ٌحصل أبد  

الٌوم التالً  شر ثمّ ، ٌقول خسؾ القمر فً لٌلة خمسة عه حصلأنّ وحكً  الفروعوتعقبه صاحب 

ه مستحٌل أن تكسؾ الفلك ٌثبتون أنّ  وأهل، ه حصلنّ أ ، وهذا لم ٌحصل، ال أظنّ كسفت الشمس

وهذه المسؤلة التً ، ٌخسؾ القمر فً وسط الشهر أنالشمس فً ؼٌر نهاٌة الشهر، ومستحٌل 

 . إلسالمل الفلك ٌإٌدون كالم شٌخ ا، وأهالم فٌها الجمهور والحنابلة خاصةخالؾ شٌخ اإلس

، أو طلعت والقمر خاسؾ لم ٌصلً، شٌخ ٌقولون إن ؼابت الشمس كاسفة مسألةا هناك أٌض  

وأهل الفلك  اإلقناعذلك صاحب  ىوتابعه عل ،مستحٌل أن ٌؽٌب القمر وهو خاسؾ اإلسالم ٌقول

، لو حصلت آٌة ؼٌر المسابل المتعلقة بصالة الخسوؾ أو الكسوؾ هذه من .ا ٌإكدون ذلكأٌض  

الزلزلة ، اح واألعاصٌر وؼٌرها إال الزلزلةه ال ٌصلً ألي آٌة للرٌوؾ، المذهب قال بؤنّ الكس

 .لها صالة الكسوؾ ىصلها ٌُ التً تدوم وتستمر فإنّ 

عندنا الخطبة لصالة  ٌسنّ تصلً الكسوؾ بركعتٌن فً كل ركعة ركوع واحد وال  أنٌجوز 

للرواٌات ٌقول بالنسبة  .ة ركوعٌنٌصلً فً كل ركع أنه إن شاء المذهب عندنا أنّ  .الكسوؾ

 أنّ ا ذكرنا سابق   ، وكثٌر منها متعارضة، ومثل ماهللا علٌه وسلم ىالتً وردت عن الرسول صل

دوا وقت الكسوؾ الذي حصل فً زمن ا حدّ ، والعلماء أٌض  بعض الرواٌات حكم علٌها بالشذوذ

، ال لكن ما ٌذكروا أي سنةصل فً شوه حنّ أه مرة واحدة و، وأنّ هللا علٌه وسلم ىالرسول صل

 .إبراهٌم، فً الٌوم الذي مات فٌه ابنه اه حصل صباح  نّ أدوا حتى الٌوم والساعة ولكن حدّ 

، ، لكن لو زاد ال ٌجوزفعندنا المذهب إذا أراد أن ٌصلً بثالث ركوعات أو أربع أو خمس جاز

 ه لوأو الكسوؾ فإنّ  - ل وقت الخسوؾا ٌختار هذا القول وٌقول إذا طاوالشٌخ ابن عثٌمٌن أٌض  

 بثالث ركوعات أو أربع أو خمس وخمس عشر ىزاد فً عدد الركعات فً كل مرة صل

ال ٌصلً ا وبالنسبة لإلعالن عن الكسوؾ والخسوؾ طبع   .ركوعات ٌقول الشٌخ محمد فال بؤس



حتى  لًا ال نصعلن عنه فإنّ أُ  وإنه حتى إذا لم نر اأمّ للخسوؾ إال إذا رأٌناها بالعٌن المجردة 

 . هللا علٌه سلم ىكما قال النبً صلنراه 

 

 أسئلة

 ؟ هل ٌجوز الصالة خلفه شٌخ ذكرت الرافضً *

الصالة  فالرافضً ال تصحّ  ،علم بعد فترة ٌعٌد صالته حتى ولو -لم ٌعلم  حتى ولو ال تصحّ 

 .، هذا فاسق فً االعتقادوراءه

ٌجوز  فً جمعة وعٌد، ٌعنً الرافضً المإلؾ فً جواز صالة الفاسق إال ىذكرت واستثن المّ * 

 ؟ ٌدخل فٌها الرافضً فت الفسق ماذكرت وعرّ  ا؟ ولمّ خلفه فً جمعة وعٌد ىصلأن ٌُ 

، الكافر األصلً والمرتد والمبتدعةه عندنا تفرٌق بٌن باب الردة ألنّ  ىنإخرها إللو هذه المسابل 

، قد ٌدخل فٌها الرافضً فعال   -فً جمعة وعٌد تعذر خلؾ ؼٌره الذي ذكرته  اإلشكاللكن 

ضً هو الذي ٌإم فً الجمعة ونسؤل هللا عز وجل أن ال ٌؤتً هذا الٌوم الذي ٌكون فٌه الراف

 .والعٌد

 ؟هللا علٌه سلم ىلً صالة النبً صلشٌخ هو ال ٌص طب ٌا* 

ا خلفه، لكن هل هذا ٌدخل فٌه االستثناء؟ لعلنا أٌض   عندنا وال تصحّ  صالته ال تصحّ  ذكرنا أنّ 

 رجع إلٌها إن شاء هللا.ن

ز  صالة أفً  *  الرافضً فً االستثناء ٌعنً؟حد جو 

 . الرافضً ما أذكر ،اأبد   ،ما أذكر

 - ىٌعنً كؤن المإلؾ ٌر "وسجود –وساجد  وال عاجز عن ركوعقول المإلؾ "شٌخ  طب ٌا* 

 ؟الركوع والسجود وال ٌقتصر بواحد دٌقٌّ 

 .اركن مطلق  العاجز عن  ونحوها ٌعنًأو قعود سجود  أوأو ركوع 

ق بٌن الركوع والسجود والرك *  ؟وعطب فرِّ

الركوع  :أربع ألفاظ - نفس األلفاظ الزاد؟ نحن عندنا فً ، إٌش اإلشكالعاجز عن قعود مثال  

 .، والقٌام هو الذي فٌه االستثناءالسجود القعود القٌام

ما ذكرت الحكم الوضعً؟ هل  مّ ، طب وإذا لم ٌتبمقٌم أتمّ  أتمّ إذا  -ذكرت  شٌخ ما طب ٌا* 

 ال؟ أمتبطل الصالة 

 فإنّ  صالة ٌلزمه فٌها اإلتمام ولم ٌتمّ  ، كلّ ركعتٌن تبطل صالته ىتبطل صالته إذا اقتصر عل

 . صالته باطلة

 ؟المسافر أمباإلمامة المقٌم  ىمن األول* 



 .ه أكمل حاال  ألنّ  ،المقٌم

ٌعنً  -بالعٌن ع فإّن تكبٌرة اإلحرام تصّح منه. حتى لو كان منحنً، ما لم ٌصل إلى حّد الركو* 

ك إذا أؼمضت عٌنٌك تنوي هذه المهم أنّ . بالنٌة -للركوع  هاأنّ ٌإشر وٌؽمض عٌنٌه وٌنوي 

 .للسجود وهو فعل واحد هللركوع وهذالتؽمٌضة 

كان فً المسجد طرٌق  إال إذا ؾ ال فً المسجد وال خارج المسجدٌشترط اصطفاؾ الصفو * ال

. والطرٌق عندنا ال وعٌد للضرورة أالصالة إال فً صالة جمعة مثال   ، فال تصحّ الصفوؾٌقطع 

 . قطع الصفوؾٌن أ فٌه الصالة وال ٌصحّ  تصحّ 

 ه فعال  أنّ وذكرت  -والشٌخ عثمان  ،لسنن الرواتب عندنا عشر، نحن عندنا فً المذهب عشر* ا

ه ٌقصد من الرواتب ، لكنّ ات علٌهفً ٌوم واحد، وهذه من المالحظ ركعةلم تجتمع ستة عشرة 

 .وم الجمعة لم تجتمع ست عشرة ركعةٌ - ، لكن فً ٌوم واحدجملة

 ؟الست ىهل فً دلٌل عل ،"ست وأكثرها"شٌخ * 

 .اآلنوال أذكره ، انعم ٌوجد دلٌل ولكنً لم أذكره ولم أكتبه أٌض  

فً  أللم ،هو جالسبالناس و ىا وصلأحد المشاٌخ درس   ىحد المساجد ألقأشٌخ فً مصر فً  *

 ؟ا، وهو لٌس اإلمام الراتب للمسجدالناس خلفه وقوف   ىركبتٌه، وصل

لكن عندنا فً  ،ٌراها صحٌحة - تصحّ  هاأنّ  ىلكن ابن عثٌمٌن رحمه هللا ٌر ،فً المذهب ال تصحّ 

. زوال علته ىرج، وأن تُ اا راتب  ٌكون إمام   أن، فٌشترط اا راتب  إذا لم ٌكن إمام   المذهب ال تصحّ 

 .صالة خلفهال إذا تخلؾ شرط من الشرطٌن ال تصحّ 

، ال ٌحسب فً األربعٌن القصر ال ٌجزئ، ال ٌحسب فً الجمعة ىحتى ولو كانت إقامة من عل* 

قال  ،حه ٌصحّ نّ أ أظنّ . حتى ابن عثٌمٌن ال نتم ال تإمونأأن ٌإم فٌها. فؤمثالكم  وال ٌصحّ ا أٌض  

 . برأي الجمهور ٌعنً االستٌطان

ا شؽل ٌؤخذ وقت  ،  عذر ولكن لشؽل أخذ من الوقتكم الجمع بال سفر وال مرض والما ح* 

 ؟طوٌال  

لها أن تجمع بٌن  ،منها ٌقال لو ذهبت المرأة السوق ،صور كثٌرة ىالشٌخ ابن عثٌمٌن ذهب إل

 .المؽرب والعشاء

  ؟ؤ لها المكان ألن تصلًمهٌّ  أور إن دخلت فً مجمع مفتوح مٌسّ * 

الجمع ألجل الشؽل فالمذهب عندنا ٌجوز  اأمّ ، دها تحمٌها بالبضاعة التً عنال  ٌقول قد تشؽل مث

، وكل سبب ٌتٌح ترك الجمعة والجماعة ٌن وبٌن الظهرٌنءالجمع فً ثمان صور بٌن العشا

من تالتٌن صورة ٌجوز فٌها الجمع، مثلما قال  أكثر أوٌجوز له الجمع، ٌعنً عندنا تقرٌبا تالتٌن 

هذه أتوقؾ فٌها ال أجزم  ا فً الجمع بٌن الصالة، لكنالمذاهب توسع   أكثرابلة هم الحن نّ ؤالشٌخ ب

 .ًءفٌها بش

 ؟ندهم كتابة الشرط الرابع والخامسلو أعدت شروط الجمع لسقط من ع* 



 ؟ هو ماذكرنا الشرط األول  ،جمع التقدٌم - شروط الجمع بٌن الصالتٌن

 . الشرط األول المواالة -

 .ىند إحرام األولة الجمع عوالشرط الثانً: نٌّ  -

 .ىالشرط الثالث: أن ٌوجد العذر عند افتتاحهما وسالم األول -

فراغ الثانً فً ؼٌر جمع المطر  ى: أن ٌستمر العذر المبٌح للجمع إلالشرط الرابع -

 ونحوه.

ه ال ٌسقط أنّ ، والترتٌب هنا المذهب عندنا الشرط الخامس: الترتٌب بٌن المجموعتٌن -

ا هنا الترتٌب بٌن ، أمّ ه ٌسقط بالنسٌانالترتٌب فً قضاٌا الفوابت فإنّ  ؾ، بخالبالنسٌان

فقال هنا  اإلقناعا ، وأمّ الؽاٌةو ىالمنتهذهب إلٌه  المجموعتٌن ال ٌسقط بالنسٌان وهذا ما

 .الؽاٌةا وأٌض   التنقٌحو ىالمنتها بالنسٌان، والمذهب ما هو؟ ما فً ٌسقط أٌض  

 ى، وهناك من العلماء من ٌروٌح وصالة الوتر وقٌام اللٌلفً الدرس الماضً ذكرت الترا* 

 ؟شٌخ بهذا القول فما رأٌك ٌا ،ها قٌام لٌل وال ٌفرقأنّ 

، لكن هم ركعتً المؽرب من قٌام اللٌل ، حتى مثلما قال اإلمام أحمد رحمه هللا أنّ ةهذا له وجه

عدها التراوٌح تؤتً ب ، ثمّ الوتر، التراوٌح أفضل من ٌفرقون فً األفضلٌة ٌعطون بعض األحكام

 ٌكون فضل قٌام اللٌل قٌام اللٌل هو مطلق ٌعنً ال .ىقض، والتراوٌح ال تُ قالوا - ىقضوالوتر ٌُ 

ً هذا واسع لكن من ، فاألمر فٌام لٌل مطلق الذي لٌس مقٌد بسبب، الوتر أفضل من قمثل الوتر

، صفته ىعل ىقضا الوتر عندنا ٌُ طبع  و، ىقضالوتر ٌُ  :وتظهر الثمرة فً القضاء ،باب التفرٌق

كعات ، وتصلً فً اللٌل خمس ربه ى، بخالؾ المفتتصلً ثالث تقضٌها فً الصباح ثالثٌعنً 

، لكن فً الجملة ة فات محلها وكذلك قٌام اللٌل، والتراوٌح سنّ تصلٌها فً الصباح خمس ركعات

 . تدخل كلها فً قٌام اللٌل هاأنّ مثلما ذكر أحد المشاٌخ 

 ؟ؼضب هللا ىالكسوؾ دلٌل عل* 

ؾ هللا به عباده من آٌات هللا عز آٌتانهما الوارد فً األحادٌث أنّ  وِّ ٌُخ  ، فإذا رأٌتموها فصلوا وجل 

 .؟ هللا أعلمؼضب هللا ى، لكن هل هو دلٌل علبكم وادعوا حتى ٌنكشؾ ما

 ؟ٌقصر خلؾ المقٌم أنالمسافر ركعتٌن ٌرٌد  ىرأٌكم لو صل ما* 

 . عندنا فً المذهب صحّ ال ت ، تصح صالة المتنفل بالمفترضال

 لكن تصحّ  ى،أخرفرٌضة خلؾ فرٌضة  ما تصحّ  ،ال تصحّ  ًءصالة فرد خلؾ فرد نفس الش

لكن  .خلؾ ظهر قضاء أو بالعكس ٌجوز أداء، ظهر أداء بفرٌضة قضاء أو العكس ٌجوز

، به ما ُجِعل اإلمام لٌإتمإنّ " :قاللم هللا علٌه وس ىالرسول صل ،فرٌضة خلؾ فرٌضة ال ٌصحّ 

واستدل بحدٌث وبصور ه ٌجوز أنّ  ىابن عثٌمٌن رحمه هللا ٌر ."فال تختلفوا علٌه :إلى أن قال

ا لكن اإلشكاالت فٌها ، وهً وجهة نظر قوٌة جد  الجماعة ٌختلفون عن اإلمام نّ أ، وصالة الخوؾ

ة صال ألنّ  لكن رأٌه قوي، رؼٌر متصو   - ا شويصور فٌه فٌها فً ى، لذلك الشٌخ أفتاكبٌرة جد  

فرٌضة  حتى. إلمام ٌصلً صالة ؼٌر، ااختالؾ افٌه أنّ  ىالخوؾ لو أخذنا الصور الست نر

تذهب  ، ثمّ ٌسلم ، ثمّ من الصور أن ٌصلً بطابفة ركعتٌن ، ٌعنًخلؾ إمام متنفل للمؤمومٌن



نافلة  ى، وصلهذا اآلن أصبحت له نافلة ،وٌصلً بهم ركعتٌن ىتؤتً طابفة أخر ، ثمّ ابفةالط

 .ةبمفترد

لم  ىً الركوع الثانً فً الركعة األول، حتى لو دخلت مع اإلمام فكل ركعة فٌها ركوعٌن* 

 .، وتؤتً بركعة ثانٌة بعد الصالةىتدرك أنت الركعة األول

 كمتى أمكنه أنه تعرفون رأٌابن السعٌدي  الشٌخ -. إذا رآهم مام أو المؤمومٌناإل ىإذا رأ* 

ٌعنً ه ٌدخل فً كالمه التلٌفزٌون ، لكن ال أظن أنّ داخل المسجد أو خارج المسجد تصحّ  متابعة 

متابعة  كمتى أمكن -لكن الشٌخ ابن السعدي . ، هذا مشكلالحرام معحساء وأصلً نا فً األأ

 بعض الصالة ٌصحّ أو فً ، أو بعضهم والمؤمومٌنبالرإٌة لإلمام  أوسواء بسماع التكبٌر 

، لكن اإلمام أو المؤمومٌن ىأن ٌر ه إذا كان خارج المسجد ال بدّ ، المذهب عندنا أنّ االقتداء

 .كان هناك طرٌق من الطرٌق إذاٌحترز 

ؾ الملك عبد ، وقْ ما فً مشكلة أمامه؟ شرٌكة مكة داخل الحرم شٌخ ٌدخل فٌه شرٌكة مكة ٌا* 

الوقؾ  ون منٌعنً هم ٌخرج ؟كٌؾ ٌدخلون -من فً طرٌق  ، ماوالوقؾ كذلك - العزٌز

 .لةفً مشك ما. إي نعم فً سماعات - الصوت توصلفً أسالك ، ؾالوقْ  أمام ونوٌصل

لشٌخ محمد الشنقٌطً تكلم فٌها ا هذا - قال الشٌخ مهما كانت أفضل مثل ما ىالجماعة األول *

 ، ألنّ وهكذا -من ، والثانٌة أفضلأفضل من الجماعة الثانٌة ىالجماعة األول ، أنّ الموجود اآلن

، فإذا دخل معهم فالجماعة هذه أفضل من التً تلٌها، فضل الصالة كما ورد فً أول وقتهاأ

الصالة حتى  ا منه إذا أدرك جزء  أنّ  ىلكن المنهج نصه عل ىالسنن الرواتب فهذا أول ىوقض

ٌقول ٌتركهم ثم ٌصلً مع  ،ال ٌدخل معهم ىهناك جماعة أخرقبل أن ٌسلم و ولو تكبٌرة اإلحرام

 .األخرىالجماعة 

تصلً بعد  -، الكلٌة عندنا الراتبة ٌعنً الجماعة تتؤخر شٌخ لعله ٌقصد عندنا فً الكلٌة* 

لْ ، فً طالب ما ٌكون عندهم محالمحاضرة الخامسة ، هذه اضرة خامسة فٌصلون جماعات أُو 

تنتهً  ؟ إي نعم جماعة الجماعة الراتبة تكون بعد ماتب ٌصلونقبل اإلمام الرا -مشكلة 

 .شٌخ فً إمام راتب ٌا ما -. فً المذهب عندنا قبل اإلمام الراتب ال تصحّ  . ال ٌصحّ المحاضرة

الخمس ٌحتمل فً  ؟ الصلواتات الخمس وال ٌوجد فٌه إمام راتبتصلً فٌه الصلو ؟فً ما

لكن لو كان فٌه إمام راتب ودخلنا  ،ام راتب األمر فٌه واسعهذا لٌس فٌه إم، بعض الموظفٌن

ن ٌصلً اإلمام ثم بعده أ ، ال بدّ ال ٌصحّ  - ذان ونرٌد أن نصلً بعد اآلمسجد فً طرٌق مثال  

 .الصلوات تصحّ 

 ؟جوز له أن ٌجمع وٌقصر أم ال ٌجوز وسافر اإلنسان هل ٌفً مسؤلة لو أذن للظهر هنا مثال  * 

ا ، أمّ طن الذي أقام أكثر من أربعة أٌامالمقٌم أو المستو ىا علثم سافر طبع  لو أذن مإذن الظهر 

فٌه  ى، لكن حكه ال ٌقصر وال ٌصلًالمذهب أنّ  -، لكن لو أذن المسافر هذا األمر فٌه واسع

والذي ٌفتً به الشٌخ ابن باز  .اوهذا من مفردات الحنابلة أٌض  ه ال ٌقصر وٌصلً أنّ اإلجماع 

، وال ٌجمعها ةه ٌصلٌها تامّ ذان هنا فإنّ ، لكن المذهب إذا أدركه األأن ٌقصره له وابن عثٌمٌن أنّ 

اإلجماع  ى، وهناك بعضهم ٌراإلجماع وخالفوا فٌها الحنابلة افٌه ىفً مسابل حك .لما بعدها

، ، أو رأي بعٌد أو ضعٌؾل وٌتهم المذهب ٌقول هذا رأي شاذاإلجماع فً بعض المساب ىٌحك



ا ٌستدلون ابن القٌم نفسه وابن المنذر أحٌان   -تركوهم  ٌتركوا أمثال هإالء ماا الحنابلة لم وطبع  

ها سنة فً اإلجماع أنّ  ًكحُ  - اإلجماع فً مسؤلة التسلٌمة الثانٌة ى، لكن حكٌؤتون بإجماعاته

ن ؤهكذا ش :علٌه ابن القٌم قال فردّ  اإلجماع - ذكرأ ما ىعل -فٌها ابن منذر  ى، فحكنلٌست رك

كالم ابن القٌم فً  والمرداوي نقل. ا أو عالمٌن ٌحكً فٌها اإلجماعلم  عا ىابن المنذر إذا رأ

عندنا خمس أو  أنناأنا أذكر  - ك إذا رأٌت مسابل، فالشاهد أنّ واستدرك علٌه الفروع تصحٌح

، هذا المنهج شاذ أنّ أنت وتقول  تؤتً، ال والحنابلة خالفوا فٌها اإلجماعفٌها  ىست مسابل حك

مبات السنٌن ٌسٌرون بال استثناء  ولٌس فً هإالء العلماء الذٌن أنتفٌك ، الشذوذ رأي شاذ

  .-وتقول أنتقول رواٌة فً المذهب وتؤتً  ىة علخمسمابة وستمابة سن - مبات

  ٌ ولٌس ه إجماع أؼلبً ٌنقل فإنّ  إجماعكل  الشٌخ علً الضوٌحً نقل لنا أنّ  ا أنا أذكر أنّ ثان

لكن اإلمام الواحد ٌقول من  ،علٌه هذا ٌقول شبه مستحٌل ، جمٌع العلماء أطبقواامطبق   اإجماع  

ٌ  الذي ٌتٌقن به اإلنسان باإلجماع ، المقصود به اإلجماعاإلجماع فقد كبر ىادع ن الذي ا م  ، ثان

 إجماع، ٌعنً ، ابن حجرنقل اإلجماع فٌه النووي .أربعة؟ هو واحد اثنٌن ثالثة ٌنقل اإلجماع

، ً فً حكاٌة اإلجماعاتفٌنبؽً التؤنّ  ؟نظر فٌهاٌُ وال المسؤلة  ىٌنقله شخص وخالص ٌقضً عل

ح خالؾ المذهب ، ٌعنً بعضهم ٌقول ٌرجِّ المذهب ىمجابهة المذهب والرد عل ً فًوأٌضا التؤنّ 

ح أٌض   رِّ ٌُج  أبمة كبار  !، لكن تجرحهذا مقبول منك ترجح خالؾ المذهب ، ٌعنً الترجٌحاو

ابن  -، أبمة كبار الحنبلً رجبلقٌم موجود وابن ابن ا، ورت علٌهم قرون ومنهم شٌخ اإلسالمم

 -بعد األوزاعً  : لم ٌدخل الشامٌقول شٌخ اإلسالم - لم ٌدخل الشام .، الموفقعبد الهادي

، شٌخ اإلسالم 086توفً عام  ةقدامأفقه من ابن قدامة وابن  - 751توفً عام  -واألوزاعً 

، المه فً الموفق رحمه هللا. فكٌؾ كبحد ذاته والنظر إلٌه أعجوبة الزمان من محاسن الزمان

ٌعنً ٌنبؽً ، وهذا رأًٌ قدامهابن ى وٌرد علة قدامهوٌؤتً أشخاص اآلن ٌتكلمون عن ابن 

 .فً بعض األمور ًالتؤنّ 

فً هذا ، ال ٌجوز أن تجمع طع حكم السفر فحكمك حكم المستوطنإذا أقمت فً مكان إقامة تق* 

كل مسؤلة  ، وذكرنا أنّ تجمع أنفوات الرفقة  فٌجوز  ، إال إذا خشٌتتى تفارقهر حقصالبلد أو ت

تً تبٌح ترك الجماعة فوات ، ومن األعذار الٌعذر فٌها بترك الجمعة والجماعة ٌجوز لها الجمع

واألفضل فعله  ى، ونؤتً لمسؤلة أخرالجمع فحٌنبذ نقول ٌجوز الجمع ى، فنؤتً بها إلالرفقة

 .رمن تقدٌم أو تؤخٌ األرفق به

 قبل أن ٌدخل البلد بخمسة كٌلو مثال   المؽرب فً الطرٌق صالة ه أدركمسؤلة هً لو أنّ  هناك* 

 ؟  هل له أن ٌجمع المؽرب والعشاءأو اثنٌن كٌلو مثال  

جمع المؽرب والعشاء جمع  - ٌجمع جمع تؤخٌر أنطب لو كان فً سفر وأراد  -. له أن ٌجمع

 ؟أن ٌفعل ذلك ن العشاء هل ٌجوزبعد آذا أن دخل البلد ى، فبقً فً السفر إلرتؤخٌ

اآلن جاي من الرٌاض وعندك  أنت، ٌعنً ذكرناها فهذه مسؤلة تصحّ  شروط جمع التؤخٌر ما

، هل حساءاأل رب والعشاء جمع تؤخٌر فًتصلً المؽ أن أو ما عندك شًء ترٌد أهلك مثال  

التؤخٌر  ا فً حال ٌجوز فٌهاه أخره. ٌإخر المؽرب ألنّ ؟ نقول ٌجوزٌجوز ذلك أو ال ٌجوز

 . ٌقصر ، لكن إذا دخل البلد ماوالعشاء وقتها فٌجوز له



، واالنصراؾ من الصالةبدأ فً التحلل من الصالة  ىإذا سلم التسلٌمة األول -من أدرك سجدة * 

، العمرة بعد الشروع فً العمرة ىه ال ٌجوز إدخال الحج علأنّ ٌعنً نظٌر هذه المسؤلة ٌقولون 

مرة الع ىك ال ٌجوز أن تدخل الحج عل، أو نوٌت باإلحرام للعمرة فإنّ إذا قلت لبٌك عمرة مثال  

خل دك بدأت فً التحلل من العمرة فكٌؾ ت؟ ألنّ ، لماذا ٌقولونبعد الشروع فً الطواؾ للعمرة

العمرة وهو صورة من  ىدخال الحج علإا قبل أن تشرع فً الطواؾ ٌجوز أمّ ؟ الحج علٌها

 .رانقِ الصور 

 .وصلى اللهّم على سٌدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّمعالى أعلم، توهللا 


